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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

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

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

___________________________________ 
 
 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott 
munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 149/2013. (X. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 115/2013. (VII. 18.), a 123.; a 125.; a 
130/2013. (VIII. 21.), a 134/2013. (IX. 17.) valamint a 138.; a 139.; a 140.; a 141.; a 143.; a 
144. és a 147/2013. (IX. 25.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 150/2013. (X. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

1. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (3) bekezdésében 
meghatározott egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettség 
teljesítésére az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. 
törvény 2.§ (1) bekezdése alapján feladat-ellátási szerződést köt a Dombóvári Szent 
Lukács Kórházzal (7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41); 

2. felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés és annak 24. e. pontja szerinti 
külön megállapodás aláírására.  

 
Felelős: a polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 

2013. november 4.              V. évfolyam 10. szám 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 151/2013. (X. 30) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

1. felülvizsgálva a helyi menetrendszerinti személyszállítást a GEMENC Volán 
Autóbuszközlekedési  Zrt-vel 2012. december 18. napján kötött Közszolgáltatási 
szerződést melléklet szerint módosítja; 

2. felkéri a Zrt-t, hogy a menetrend változásról a helyben szokásos módon tájékoztassa a 
lakosságot, 

3. felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.  
 
Felelős: a 3. pont esetében a polgármester 
Határidő: 30 nap 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 152/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a képviselő-testület feladat- 
és hatásköréből a polgármesterre átruházott szociális feladatok ellátásáról szóló 2013. évi 
beszámolót és azt elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 153/2013. (X. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
1. a Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény alapító okiratát az 

alábbiak szerint módosítja: az alapító okirat 
a. bevezető része helyébe a következő kerül: „Tamási Város Önkormányzat Képviselő-

testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 
368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 5. §. (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi 
követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:” 

b. 4) pontjának megnevezése helyébe „közfeladata” szövegrész kerül, a pontból „910100 
könyvtári, levéltári tevékenység” rész törlésre kerül; 

c. 5) és 6) pontja helyébe a következő kerül: 
„5) Államháztartási szakágazati besorolása: 910100 könyvtári, levéltári tevékenység 

6) alaptevékenysége:  

              speciálisan:  
- állományalakítást, szerzeményezést és apasztást végez; 
- könyvtári tájékoztatást folytat; 
- feldolgoz és katalógusokat épít; 
- dokumentumokat kölcsönöz és biztosítja helybeni használatukat 
- ismeretterjesztő és irodalmi rendezvényeket szervez; 
- könyvtári foglalkozásokat tart; 
- szakkönyvtári szolgáltatásokat közvetít, könyvtárközi kölcsönzést folytat; 
- működteti a videotékát; 
- feldolgozza, gondozza és bővíti a helyismereti és helytörténeti gyűjteményt; 
- ápolja a névadó emlékét, gondozza a szülőháza helyén elhelyezett emléktáblát; 
- nyelvtanfolyamokat szervez; 
- közreműködik a városi rendezvények szervezésében, reklámozásában és 

lebonyolításában 
- közreműködik városi kiadványok szerkesztésében, ezekhez kutatásokat végez.” 
d. a 7) pontjából a következő részek törlésre kerülnek: 
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                    „2010. január 1-től érvényes: 
9101 könyvtári, levéltári tevékenység” 

 
  „841401Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 
szolgáltatások 
  
− speciálisan:  
− állományalakítást, szerzeményezést és apasztást végez; 
− könyvtári tájékoztatást folytat; 
− feldolgoz és katalógusokat épít; 
− dokumentumokat kölcsönöz és biztosítja helybeni használatukat 
− ismeretterjesztő és irodalmi rendezvényeket szervez; 
− könyvtári foglalkozásokat tart; 
− szakkönyvtári szolgáltatásokat közvetít, könyvtárközi kölcsönzést folytat; 
− működteti a videotékát; 
− feldolgozza, gondozza és bővíti a helyismereti és helytörténeti gyűjteményt; 
− ápolja a névadó emlékét, gondozza a szülőháza helyén elhelyezett emléktáblát; 
− nyelvtanfolyamokat szervez; 
− közreműködik a városi rendezvények szervezésében, reklámozásában és lebonyolításában 
− közreműködik városi kiadványok szerkesztésében, ezekhez kutatásokat végez.” 
e. a 9.) pontjában „szerv” elé „felügyeleti” rész kerül; 
f. a 10) pontja helyébe a következő kerül: 
10) Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv, meghatározott szellemi 

és fizikai (technikai) támogató tevékenységeit (ezen belül különösen: pénzügyi-
 gazdasági feladatait) a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal (önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv) látja el. 

 
2. felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okirat aláírására, és felkéri, hogy a törzskönyvezéshez szükséges intézkedéseket a 
Magyar Államkincstár felé tegye meg.  

 
Határidő: 30 nap  
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 154/2013. (X. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
1. a Városi Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: az 

alapító okirat 
a. bevezető része helyébe a következő kerül: 

„Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Korm. 
rendelet 5. §. (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az 
alábbi alapító okiratot adja ki:” 

b. 4) pontjának megnevezése helyébe „közfeladata” kerül, a pontból „932900 máshova 
nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  törlésre kerül; 

c. 5) 6) és 7) pontja helyébe a következő kerül: 
„5) Államháztartási szakágazati besorolása: 932900 máshova nem sorolható egyéb 

szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

6) Alaptevékenysége:  

Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt 
javító tanulói, ifjúsági és felnőttoktatási lehetőségek biztosítása. 
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a) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, őrzése, a helyi művelődési szokások gondozása. 

b) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák értékeinek 
megismertetése, a megértés és befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának ápolása. 

c) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. 
d) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése. 
e) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának segítése. 
f) A szabadidő kulturális eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 
g) Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 
h) Az idegenforgalmi célú rendezvények, programok szervezése. 
i) A közművelődési rendeletben szereplő városi nagyrendezvények szervezése. 
 
Ennek keretében 

• A társadalom- és természettudományokhoz, az egészséges életmód népszerűsítéséhez, a 
mindennapi kultúrához kapcsolódó rendezvények, körök, klubok, bemutatók és képzések 
szervezése és működtetése, természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos programok 
szervezése, segítése. 

• Hagyományőrző népi és nemzetiségi kultúra értékeinek bemutatása, népszerűsítése, őrzése 
(népi kismesterségek bemutatása, tanfolyamok, játszóházak, bemutatók, helytörténet). 

• Művészeti csoportok létrehozása, a meglévők működtetése, művészeti tanfolyamok, 
események szervezése, lebonyolítása. 

• Képzőművészeti, iparművészeti és fotóművészeti kiállítások, amatőr művészeti 
bemutatkozások szervezése és lebonyolítása (Tamási Galéria és a kisgaléria működtetése). 

• Egyesületek, alapítványok, alkotó művelődési közösségek, rendszeres művelődési formák 
számára közösségi tér biztosítása, munkájuk segítése, kapcsolattartás. 

• Idegenforgalmi célú városi, térségi rendezvények, népünnepélyek, rendezvénysorozatok 
szervezése, lebonyolítása (tófesztivál, Tamási Nyár). 
Városi társadalmi ünnepek, színházi előadások, komoly- és könnyűzenei koncertek 
szervezése, lebonyolítása. 

• Szórakoztató programok, zenés-táncos rendezvények, műsoros estek szervezése. 
• Nyári szaktáborok szervezése és lebonyolítása. 
• A 3-18 éves korosztályú lakosság közművelődési igényeinek kielégítése, ilyen jellegű 

programok előkészítése, szervezése, lebonyolítása (képzőművészeti pályázatok, közösségi 
játékok, vetélkedők, sportversenyek, műveltségi vetélkedők, Ö.K.Ö.R stb.). 
Gyermekek részére szervezett városi nagyrendezvények szervezése, lebonyolítása (farsang, 
gyermeknap, gyermekkarácsony). 

• A mozi üzemeltetése, rendszeres filmvetítés szervezése. 
 

7) A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti besorolása: 

 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

 682002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
 
d. 9.) pontjában „szerv” elé „felügyeleti” rész kerül; 
e. 10.) pontja helyébe a következő kerül: 
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv, meghatározott szellemi és 
fizikai (technikai) támogató tevékenységeit (ezen belül különösen: pénzügyi-gazdasági 
feladatait) a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal (önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv) látja el. 
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2. felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az alapító okirat aláírására, és 
felkéri, hogy a törzskönyvezéshez szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár 
felé tegye meg.  

 
Határidő: 30 nap  
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 155/2013. (X. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
1. a Tamási Város Önkormányzatának tevékenységeihez kapcsolódó szakfeladatokról szóló 

szabályzatát módosítja azzal, hogy a „Tamási Város Önkormányzat 2012. évtől 
használandó alaptevékenységet jelölő szakfeladatai” közé felvételre kerül a „890412 
Komplex térségi integrációt segítő programok” szakfeladat; 

2. felhatalmazza a polgármestert a módosító dokumentum aláírására, és felkéri, hogy a 
szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg.  

 
Határidő: 30 nap  
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 156/2013. (X. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2013. évi környezeti 
állapotjelentését, illetve a környezetvédelmi cselekvési program értékelését elfogadja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról a megyei 
szintű tervek jóváhagyását követően gondoskodjon. 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:     Ribányi József polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 157/2013. (X. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évre szóló költségvetési 
koncepciót megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltakat elfogadja. 

 
A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés előkészítése során érvényesítendő célokat, 
végrehajtandó feladatokat, illetve a költségvetésbe beépítendő elveket az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
1. A végleges költségvetés összeállítása során a következő alapelvek érvényesülését kell 
biztosítani: 
- alapvető célkitűzés az önkormányzat működőképességének biztosítása, a pénzügyi 

egyensúly fenntartása, 
- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének 

biztosítása, különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra, 
- az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást 

kell folytatni, 
- a hitelek – konszolidációt követő pontos – törlesztése. 
 
2.  Bevételek területén: 
- A bevételek tervezésekor a megalapozottságot és a bevételek biztonságos növelését 

egyaránt figyelembe kell venni. Törekedni kell a bevételek maximális feltárására. 
- Az adóbevételek területén még tovább szükséges fokozni a beszedési munka 

hatékonyságát, csökkentve ezáltal a kintlévőségeket. 
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- A Képviselő-testület elvárja az intézményektől, hogy mind a költségvetési tervezés, 
mind a végrehajtás során az önkormányzati feladatokra koncentrálva takarékosan 
gazdálkodjanak, saját bevételeiket a rendelkezésükre álló eszközök hatékonyabb 
kihasználásával tervezzék és azt az év során az önkormányzati támogatások kímélése 
érdekében realizálják. 

- Törekedni kell az alternatív energiafelhasználásra (geotermia, napelem,), illetve az 
alternatív energiát (biogáz, napelem park) előállítók részére az idetelepülés feltételeit 
elő kell segíteni. 

- Iparterületek, ipari park kialakításával elő kell segíteni településünkön a munkahelyek 
számának növelését. 

- Cél, hogy a magas szintű közlekedési infrastruktúra (gyorsvasút, autópálya, elkerülő út) 
elérje a települést és ezáltal a város és a kistérség, mint leghátrányosabb kistérség 
bekapcsolódjon a gazdasági vérkeringésbe. 

- Turisztikai attrakció területek bővítésével, szálloda, étterem beruházás elősegítésével, a 
fürdő üzemeletetés folyamatos ellenőrzésével törekedni kell az idegenforgalom további 
fellendítésére. 

- Az oktatási épületek tekintetében pedig cél a kollégiumi férőhelyek növelése, ezáltal 
egy sport-és edzőtáborozó központ létrejötte, amely hozzájárul a helyi szolgáltatások 
fejlődéséhez, adóbevételek, foglalkoztatottság emelkedéséhez. 

 
3. Kiadások területén: 
- Az önkormányzat a kötelező feladatok ellátását kell előnyben részesíteni, s csak ezek 

teljesülését követően lehet az önként vállalt feladatokat teljesíteni. 
- Az önkormányzat valamennyi közalkalmazott és köztisztviselő számára biztosítja a 

jogszabályokban előírt (illetve a kollektív szerződések ágazati irányelveiben szereplő, 
korábbi döntésekkel elfogadott) illetményeket és pótlékokat. 

- Általános béremelés nem tervezhető. A Kttv. és a Kjt. szerinti soros előrelépések ill. 
egyéb kötelező növekedések (az érvényes minimálbér és a garantált bérminimum, stb.) 
fedezetét a költségvetésben biztosítani kell. Minden intézménynél ill. gazdálkodó 
szervezetnél törekedni szükséges a takarékos gazdálkodásra. Különösen nagy gondot 
kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő, személyi jellegű kiadások jogszabályi 
előírásoknak megfelelő tervezésére, valamint a költségvetések szakmai és pénzügyi 
felülvizsgálatára. 

- Az önkormányzat nem engedélyezi nyugdíjasok foglalkoztatását a költségvetési 
szervekben. Ettől eltérni kizárólag esetleges hiányszakmák esetében lehet. 

- Ki kell használni a közfoglalkoztatással kapcsolatos programokat, az önkormányzati 
gazdaságban rejlő lehetőségeket. 

- A dologi kiadások vonatkozásában az üzemeltetési költségeknél a megállapított 
díjakkal kell számolni. 

- A közvilágítás költségeinek csökkentése érdekében szükséges a korszerű megoldások 
keresése és arra való áttérés. 

- Meg kell tervezni az áthúzódó beruházásokat, fejlesztéseket. A folyamatban lévő 
fejlesztéseken túl további fejlesztési kiadás csak az alapvető működés biztosításán 
túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges. 

- Új beruházásként elsőbbséget élveznek azok, amelyekre a képviselő-testület 2013. 
évben kötelezettséget vállalt. 

- Továbbra is különböző fórumokon jelezni kell, hogy a közétkeztetés, a közművelődési, 
az itt maradt államigazgatási valamint a városüzemeltetési feladatok terén 
alulfinanszírozottság jellemző, az oktatási intézmények működtetéséhez fizetendő éves 
szinten 153 M Ft hozzájárulás igazságtalanul terheli az önkormányzati költségvetést. 
Meg kell vizsgálni a köznevelési intézmények működtetésének államtól történő 
visszavételét. 
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Felelős: - a költségvetési rendelettervezet és a kapcsolódó javaslatok elkészítéséért: a 
jegyző 
- a költségvetési rendelettervezet és a szükséges döntési javaslatok 
elkészítéséért: a polgármester 

 
Határidő: 2014. február 15. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 158/2013. (X. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

1. dönt arról, hogy az önkormányzat sport-, ifjúsági és szabadidős feladatainak ellátására a 
Tamási Innovációs Központ Nkft-vel a melléklet szerinti tartalommal együttműködési 
megállapodást köt; 

2. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Felelős: a polgármester 
Határidő: 30 nap 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 159/2013. (X. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dél-dunántúli Régió ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás által kezdeményezett, a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0106 
azonosító számú, „A Tolna megyei Tamási település ivóvízminőség-javító programja” című 
pályázat önrészének mértéke 376 953 744 Ft, melyet a település elfogad.  
A 19/2013. (V.22.) BM rendelet értelmében – a helyi Önkormányzatok és az Önkormányzati 
Társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható 
támogatásról – a pályázat Tamási településre eső önrészét BM EU Önerő Alap támogatásból 
kívánja fedezni. 
 
A pályázat összköltsége:1 693 758 963 Ft. 
 
A pályázat pénzügyi ütemezése: 
  2013 év 2014 év 2015 év Összesen 
A beruházás 
összköltségének pénzügyi 
ütemezése 

493 835 576 Ft 
1 171 414 985 

Ft 
28 508 402 Ft 

1 693 758 963 
Ft 

 29% 69% 2%  
Az önkormányzati önrész pénzügyi forrásainak ütemezése: 
  2013 év 2014 év 2015 év Összesen Ft 
Az önkormányzati önrész 
pénzügyi ütemezése 
Tamási 

109 905 349 Ft 260 703 723 Ft 6 344 675 Ft 376 953 747 

 
A pénzügyi források összetétele és azok ütemezése: 
 Ft % 
I. Saját forrás   

I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása - - 
I/2. a partnerek hozzájárulása - - 
I/3. bankhitel, kötvénykibocsátás - - 
I/4. egyéb saját forrás - - 

II.  Egyéb támogatás (BM EU Önerő Alap) 376 953 747 Ft 22,255454 % 
III.  A támogatási konstrukció keretében 1 316 805 216 Ft 77,744546 % 
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igényelt támogatás (EU és hazai együttesen) 
Összesen 1 693 758 963 Ft 100% 
 
Pénzügyi források összetétele 
  2013 év 2014 év 2015 év Összesen 
Támogatás pénzügyi 
ütemezése 

383 930 226 Ft 910 711 262 Ft 22 163 728 Ft 
1 316 805 216 

Ft 
1. EU Alapokból igényelt 
forrás összege 

326 340 692 Ft 774 104 573 Ft 18 839 169 Ft 
1 119 284 434 

Ft 
2. A fejlesztéshez hazai 
társfinanszírozás 
keretében biztosított 
összeg 

57 589 534 Ft 136 606 689 Ft 3 324 559 Ft 197 520 782 Ft 

 
Sikertelen EU Önerő alap pályázat esetén Tamási Város Önkormányzata az önerő összegét 
más forrásból biztosítja. 
 
A Képviselő-testület a 142/2013. (IX. 25.) számú határozatát visszavonja. 
 
Felelős: a polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 160/2013. (X. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a DÁM 
Önkormányzati Társulással együttműködik annak érdekében, hogy a városban kialakításra 
kerüljön egy tartós bentlakásos intézmény, elsősorban idősek otthona. A Képviselő-testület 
nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy amennyiben az intézmény kialakítására pályázat kerül 
kiírásra, úgy felülvizsgálja a szociális szolgáltatások jelenlegi intézményi kereteit. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 161/2013. (X. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 156/2010. (XI. 25.) számú határozattal 
megválasztott „Tamási Táj” önkormányzati újság szerkesztőbizottságába további tagként 
Szabóné Zsubori Emőkét (7090 Tamási, Bartók B. u. 6.) 2013. november 1. napjával 
határozatlan időre megválasztja. 
 
Határidő: az értesítésre azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 162/2013. (X. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Fürdő 
üzemeltetéséről szóló beszámolót és azt elfogadja. 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

30/2013. (XI. 4.)  
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 5.392.369 E Ft-ra, 
 aa) pontjában írt működési költségvetési bevételi előirányzat 1.833.534 E Ft-ra, 
 ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat 3.558.835 E Ft-ra, 
 b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 5.168.807 E Ft-ra, 
 ba) pontjában írt működési költségvetési kiadási előirányzat 1.852.216 E Ft-ra, 
 bb) pontjában írt felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat 3.316.591 E Ft-ra, 
            c) pontjában írt költségvetési többletét a finanszírozási műveletek nélkül 223.562 E Ft- 

    ra, 
ca) működési költségvetési hiány 18.682 E Ft-ra, 

            cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési többlet 242.244 E Ft-ra, 
            d) pontjában írt költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi  
 felhasználható pénzmaradványa 15.898 E Ft-ra, 
           da) pontjában írt a működés finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 15.898 E Ft-ra, 
            e) pontjában írt költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú  
                pénzügyi műveletek bevétele 429.632 E Ft-ra, 
            ea) pontjában írt a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 429.632  
                  E Ft-ra, 
            f) pontjában írt finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására  
 szolgáló pénzügyi műveletek kiadása 669.092 E Ft-ra, 
            fa) pontban írt a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 429.632 E Ft-ra, 
            g) pontjában írt költségvetés bevételi főösszege 5.837.899 E Ft-ra, 

h) pontjában írt költségvetés kiadási főösszege 5.837.899 E Ft-ra módosul. 
     2. § 

(2) A Ktr. 1-3/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1-3/a. számú melléklete lép. 
(3) A Ktr.  5-7/a. számú melléklete helyébe e rendelet 4-6/a számú melléklete lép. 
(4) A Ktr.  9-11. számú melléklete helyébe e rendelet 7-9. számú melléklete lép. 
(5) A Ktr.  16.-17. számú melléklete helyébe e rendelet 10.-11. számú melléklete lép. 
(6) A Ktr. korábbi 20.-22. számú mellékletek helyébe e rendelet 12.-14. számú melléklete 

lép. 
(7) A Ktr. 2. §. (1) bekezdésben szereplő „3-7. számú mellékletei” szövegrész helyébe „3-

9. számú mellékletei” szövegrész lép, továbbá a (2) bekezdés kiegészül „a közös 
önkormányzati hivatal” szövegrésszel. 

(8) A Ktr. 3. §. (3) bekezdésében szereplő „11. számú melléklet” szövegrész helyébe „13. 
melléklet” szövegrész lép. A Ktr. 3. §. (4) bekezdésében szereplő „3-7. számú 
melléklete” szövegrész helyébe a „3-9. számú melléklete” szövegrész lép. 

(9) A Ktr. 4. §.-ban szereplő „3-7. számú mellékletek” szövegrész helyébe „3-9. számú 
mellékletek” szövegrész lép. 

(10) A Ktr. 5. §.-ban szereplő „3-7. számú mellékletek” szövegrész helyébe „3-9. 
számú mellékletek” szövegrész lép. 
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(11) A Ktr. 6. §.-ban szereplő „9. számú melléklet” szövegrész helyébe „11. számú 
melléklet” szövegrész, a „14. számú melléklet” szövegrész helyébe „16. számú 
melléklet” szövegrész lép. 

(12) A Ktr. 7. §. (1) bekezdés a) pontjában szereplő általános tartalék összege 
14.848 E Ft-ra módosul, a c) pontban szereplő felhalmozási céltartalék összege 5.450 
E Ft-ra módosul. 

(13) A Ktr. 8. §.-ban szereplő „8. számú melléklet” szövegrész helyébe a „10. 
számú melléklet” szövegrész lép. 

(14) A Ktr. 9. §.-ban szereplő „15. számú melléklet” szövegrész helyébe a „17. 
számú melléklet” szövegrész lép. 

(15) A Ktr. 11. §.-ban szereplő „17. számú melléklet” szövegrész helyébe a „19. 
számú melléklet” szövegrész lép. 

(16) A Ktr. 12. §.-ban szereplő „20. számú melléklet” szövegrész helyébe „22. 
számú melléklet” szövegrész, a „16. számú melléklet” szövegrész helyébe „18. számú 
melléklet” szövegrész lép. 

(17) A Ktr. 13. §.-ban szereplő „14. számú melléklet” szövegrész helyébe a „16. 
számú melléklet” szövegrész lép. 

(18) A Ktr. 14. §.-ban szereplő „18. számú melléklet” szövegrész helyébe a „20. 
számú melléklet” szövegrész lép. 

(19) A Ktr. 15. §.-ban szereplő „19. és 20. számú melléklet” szövegrész helyébe a 
„21. és 22. számú melléklet” szövegrész lép. 

(20) A Ktr. 16. §.-ban szereplő „11. számú melléklet” szövegrész helyébe a „13. 
számú melléklet” szövegrész lép. 

(21) A Ktr. 22. §. (2) bekezdésében szereplő „ 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.” 
mondata helyébe a következő lép: „A polgármesteri hivatal, valamint a közös 
önkormányzati hivatal a rendelet 4.-5. számú mellékletében; az önállóan működő 
intézmények a rendelet 6-9. számú mellékletében meghatározott kiadási 
előirányzatukat – a többletbevétel terhére végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-
módosítás kivételével – nem léphetik túl.” 

(22) A Ktr. 24. §. (2) bekezdésében szereplő „4-7. számú mellékletekben” 
szövegrész helyébe a „4-9. számú mellékletekben” szövegrész, a „9. illetve a 10. 
számú mellékletben” szövegrész helyébe a „11. illetve a 12. számú mellékletben” 
szövegrész. 

(23) A Ktr. 39. §-ban szereplő „41. §-ban” szövegrész helyébe a „40. §.” szövegrész 
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 
 
Kihirdetve: Tamási, 2013. november 4. napján. 
 
              Gulyásné dr. Könye Katalin 
                 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 


