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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

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

Rendeletek .............................................................................. 7. oldal 

___________________________________ 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 26-án megtartott 
munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2014. (II. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
1) megtárgyalta Tamási Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról (2014.01.01-

2014.02.26. közötti időszakról) szóló beszámolót és azt elfogadja. 
2) Tudomásul veszi, hogy a beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2014. évi 

költségvetési rendelettervezetbe beépítésre kerültek. 
 
Határidő: 2014. február 26. 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2014. (II. 26.) 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  
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2014. (II. 26.) számú határozata: 

2014. március 3.              VI. évfolyam 2. szám 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati testületi szervek 2013. 
évi munkájának törvényességéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2014. (II. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
- a 106/1996. (VIII. 29.) számú határozat végrehajtásaként az Ügyrendi Bizottság 

jelentését a 2013. évi második félévi testületi határozatok végrehajtásáról megtárgyalta, s 
azt elfogadja; 

- a 179/2013. (XI. 27.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtási határidejét – az 
Ügyrendi Bizottság javaslatával egyezően – 2014. június 30. napjára módosítja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2014. (II. 26.) számú határozata: 
 
I. Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Tamási Aranyerdő Óvoda és 

Bölcsőde fenntartója a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) 
bekezdésében valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §-ában 
foglaltak végrehajtásaként a következőket határozza meg: 

 
1. Az óvoda, bölcsőde kötelező felvételi körzete: Tamási város közigazgatási területe. 
 
2. A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma: 11 csoport. 
 
3. Az óvodai csoportlétszám legfeljebb 20%-kal, azaz 5 fővel átléphető. 
 
4. Az óvoda és bölcsőde napi, heti és éves nyitvatartási ideje: 

Teljes nevelési évben (szeptember 1 – augusztus 31.) minden héten SZMSZ szerint, 
azaz óvodában 6 30 – 17 30, 
bölcsődében 6 30 – 17 00  
Az óvodai, bölcsődei ellátás szünetelésének időtartama: 2014. augusztus 4 – 15. 

 
5. Az óvodai és bölcsődei beiratkozás időpontja: 

2014. május 5-6. (hétfő-kedd) 7 00 – 17 00-ig. 
 
6. Az óvodai, bölcsődei felvétel módja: a mellékletben meghatározott hirdetményben 

foglaltak szerint. 
 

II.  A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2014/2015. nevelési évre vonatkozó 
melléklet szerinti beiratkozási hirdetmény valamint az óvodai, bölcsődei felvételi 
körzet és nyitvatartási idő közzétételéről gondoskodjon. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester, a jegyző és az intézményvezető 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2014. (II. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) g) pontja valamint a 
pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 
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résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 
1.§ (2) bekezdése alapján a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde továbbképzési 
programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja; 

2. felkéri az intézményvezetőt a továbbképzési program végrehajtására, valamint a 
program évenkénti felülvizsgálatára. 

 
Határidő: 2018. augusztus 31-ig folyamatosan,  

illetve a felülvizsgálatra a 2015. évi februári testületi ülés 
Felelős: az intézményvezető 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2014. (II. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 67. § (7) bekezdése valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A.§ alapján nyilvános pályázatot ír ki a Tamási Aranyerdő Óvoda és 
Bölcsőde intézményvezetői megbízására a melléklet szerinti tartalommal.  
Felkéri a jegyzőt, hogy intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő 
feladatokat végezze el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a jegyző 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2014. (II. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
1. a MÁV  Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) tulajdonában lévő 

Tamási, belterület 1382/9 helyrajzi számon felvett, kivett saját használatú út 
megnevezésű, 1281 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát ingyenesen 
önkormányzati tulajdonba kívánja venni. 

2. nyilatkozik arról, hogy a Tamási, belterület 1382/9 helyrajzi számon felvett ingatlant a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott telepüzemeltetési feladatainak 
ellátása és a Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pontja szerinti hulladékgazdálkodás ellátása 
érdekében kívánja tulajdonba venni és hulladékudvar megközelítését szolgáló saját útként 
kívánja felhasználni; 

 

3. vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág 
szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését; 

 

4. kijelenti, hogy az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / 
Natura 2000) védettség alatt; 

 

5. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban felsorolt ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a MÁV Zrt felé teljes 
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen; 
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6. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban felsorolt ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Határidő: a határozat megküldésére 5 nap  
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2014. (II. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
- dönt arról, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 

(azonosítószám: TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0040) „Komplex telep program Tamási 
szegregátumában Kosbán és Újvárhegyen” elnevezésű projekt keretében beszerzésre 
kerülő mellékletben felsorolt eszközöket a Tamási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
használatába adja; 

 
- dönt arról, hogy a projekt keretében beszerzésre kerülő további kis értékű tárgyi 

eszközöket a Tamási Roma Nemzetiségi Önkormányzat használatába adja; 
 
- felhatalmazza a polgármestert a használatba adásról szóló szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2014. (II. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tamási és Környéke Szociális Központ 
által a személyes gondoskodás keretében a Tamási ellátási területen biztosított idősek nappali 
ellátásáért ellátottanként fizetendő napi 20,- Ft összeget 2014. évben költségvetéséből az 
intézmény részére megtérít. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2014. december 31. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2014. (II. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1. megtárgyalta a Siófok, Szilágyi Erzsébet fasor 1216. hrsz. alatt található (sóstói) 
gyermek-és ifjúsági tábor üzemeltetésére érkezett javaslatot és kifejezi azon szándékát, 
hogy a többi tulajdonostárs egyetértésével és a szükséges versenyeztetés lefolytatásával 
az ingatlant üzemeltetésre átadja a nyertes pályázónak; 

2. felkéri a Pénzügyi, Városfejlesztési és Idegenforgalmi, valamint az Ügyrendi 
Bizottságot, hogy együttes ülés keretében határozza meg az ingatlanra vonatkozó vételi 
ajánlat tartalmát. 

 
Határidő: 1. pont esetében: a tulajdonostársak egyetértő döntését követő testületi ülés 

2. pont esetében: 30 nap 
Felelős:  a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2014. (II. 26.) számú határozata: 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta és a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja a DÁM Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási megállapodását. 
 
Határidő: határozat megküldésére 5 munkanap 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2014. (II. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

1. eladja a Tamási Gimnáziumért Közalapítvány részére 600.000,- Ft értékben az 
önkormányzat tulajdonában lévő Volkswagen gyártmányú, Transporter T4 2.5 TDI 
típusú, WZ2ZZZ70ZYX046792 alvázszámú, AJT. Motorszámú JAY-577 forgalmi 
rendszámú 9 utas szállítására alkalmas gépjárművet azzal, hogy a vételár 50 %-a a 
szerződés létrejöttekor kerül megfizetésre, a vételár fennmaradó 50 %-ának 
megfizetését a közalapítvány 2014. december 31. napjáig részletekben teljesíti; 

2. városüzemeltetési feladatok ellátására 9 utas szállítására alkalmas gépjárművet vásárol 
legfeljebb 1.500.000,- Ft értékben, amelynek fedezetét 2014. évi költségvetéséből 
biztosítja; 

3. utasítja a polgármestert, hogy a költségvetés módosítását készíttesse el; 

4. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződések megkötésére. 
 
Határidő: 1. pont esetében: 30 nap 
  2. pont esetében: 60 nap 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2014. (II. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tamási Közétkeztetési Nkf-vel 
„Közétkeztetési feladatok ellátására” 2013. május 29. napján kötött megállapodás 1. számú 
mellékletét 2014. március 1. napjával az alábbiak szerint módosítja: 
 
„1. sz. melléklet: Rezsihányad (RH) mértéke intézményenkénti bontásban 
 
− Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde: 73 % 
 
− TONIEPSZ Tamási Általános Iskola és Gimnázium Würtz Ádám Általános Iskolája: 71 

% 
 
− TONIEPSZ Tamási Általános Iskola és Gimnázium Béri Balogh Ádám Gimnáziuma és 

Kollégiuma: 71 % 
 
− Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző 

Iskolai Tagintézmény: 71 %”  
 
Határidő: a módosító megállapodás megkötésére: 2014. február 28. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 19/2014. (II. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
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1. dönt a „Tamási Város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című, KEOP-
1.2.0/B/10-2010- 0077 azonosító számú nyertes pályázathoz kapcsolódóan a 
szennyvíz-átemelők kiépíthetősége érdekében az alábbi területek adás-vételéről, 
bérletéről illetve szolgalmi jog bejegyzéséről 

a)  1911/1 hrsz. területből 90 m2 (adás-vétel 270.000,- Ft vételáron) 
b)  2005/1 és 2005/3 hrsz. össz. 327 m2 (adás-vétel 327.000,- Ft vételáron) 
c)  0159/72 hrsz. 120 m2 (bérlet 20.000,- Ft/év bérleti díjért 20 év 
időtartamra) 
d)  0159/71 hrsz. 95,5 m2 (szolgalmi jog bejegyzése térítésmentesen) 
e)  0159/69 hrsz. 36,6 m2 (szolgalmi jog bejegyzése térítésmentesen) 

2.  az 1. pontban foglalt szerződésekben meghatározott vételi árat illetve bérleti 
díjat költségvetéséből biztosítja; 

3.  felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak szerint elkészített 
szerződéseket – az ügyrendi bizottság véleményezését követően – alánja. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: a polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

2/2014. (III. 3.)  
önkormányzati rendelete 

 
Tamási Város Önkormányzat 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 5.175.706 E Ft-ra, 

 aa) pontjában írt működési költségvetési bevételi előirányzat 1.806.753 E Ft-ra, 
 ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat 3.368.953 E Ft-ra, 
 b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 5.207.366 E Ft-ra, 
 ba) pontjában írt működési költségvetési kiadási előirányzat 1.866.585 E Ft-ra, 
 bb) pontjában írt felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat 3.340.781 E Ft-ra, 
            c) pontjában írt költségvetési hiány a finanszírozási műveletek nélkül 31.660 E Ft- 

    ra, 
ca) pontjában írt működési költségvetési hiány 59.832 E Ft-ra, 

            cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési többlet 28.172 E Ft-ra, 
            e) pontjában írt költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú  
                pénzügyi műveletek bevétele 473.566 E Ft-ra, 
            ea) pontjában írt a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 473.566  
                  E Ft-ra, 
            f) pontjában írt finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására  
 szolgáló pénzügyi műveletek kiadása 457.804 E Ft-ra, 
            fa) pontban írt a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 215.876 E Ft-ra, 
            fb) pontban írt a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 241.928 E-  
                  Ft-ra, 
            g) pontjában írt költségvetés bevételi főösszege 5.665.170 E Ft-ra, 

h) pontjában írt költségvetés kiadási főösszege 5.665.170 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.  9-14. számú melléklete helyébe e rendelet 7-12. számú melléklete lép. 
(5) A Ktr.  16-17. számú melléklete helyébe e rendelet 13-14. számú melléklete lép. 
(6) A Ktr.  20-22. számú melléklete helyébe e rendelet 15-17. számú melléklete lép. 

 
 

(7) A Ktr. 7. §. (1) bekezdés a) pontjában szereplő általános tartalék összege 0 E Ft-ra 
módosul, a c) pontban szereplő felhalmozási céltartalék összege 251 E Ft-ra módosul. 
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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, 2014. március 3. napján. 
 
              Gulyásné dr. Könye Katalin 
                 jegyző 

 
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2014.(III. 3.) önkormányzati rendelete 
 

Tamási Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről  

Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, Tamási Város 
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2003. (IV. 6.) számú 
önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város 
Önkormányzati Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága írásos 
véleményének kikérésével Tamási Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 
2014. 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, az önkormányzati 
hivatal és az önállóan működő önkormányzati költségvetési szervek önálló címnek 
minősülnek.  
  (3) A működési költségvetésen belül jogcímcsoportok a kötelező, az önként vállalt és az 
állami (államigazgatási) önkormányzati feladatok. 
  (4) Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés és a felhalmozás.  
  (5) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.  

 
II. FEJEZET 
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KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
 

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 
2014. évi költségvetése 

 
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi  
a) költségvetési bevételi előirányzatát 4.554.392 E Ft-ban, 
 

aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 1.835.410 E Ft-ban 
 ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát  2.718.982 E Ft-ban 
b) költségvetési kiadási előirányzatát 4.972.421 E Ft-ban, 
 ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 1.837.534 E Ft-ban 
 bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 3.134.887 E Ft-ban 
c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 418.029 E Ft-ban, 
            ca) működési költségvetési hiányát 2.124 E Ft-ban, 
 cb) felhalmozási költségvetési hiányát 415.905 Ft-ban, 
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett 
pénzmaradványát 2.124 E Ft-ban, 
   da) d.) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 2.124 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  416.110 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 416.110  
        E Ft-ban, 
f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi  
műveletek kiadását 205 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 205 E Ft-ban, 
g) költségvetésének bevételi főösszegét 4.972.626 E Ft-ban, 
h) költségvetésének kiadási főösszegét 4.972.626 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/a. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok 
szerinti bontásban az 1/b-d. számú mellékletek, az önkormányzat működési bevételeit és 
kiadásait összesítve, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. sz. 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, az önkormányzati hivatal, és az önállóan működő 
költségvetési szervek költségvetését e rendelet 3-7. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 
 
4. §  A Képviselő-testület az önkormányzat, az önkormányzati hivatal és az önállóan működő 
költségvetési szervek bevételeit költségvetési szervenként, forrásonként a 3-7.számú 
mellékletek szerint hagyja jóvá.  
 



 10 

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az önkormányzati 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, felújítási kiadásait célok szerinti bontásban a 10. számú melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
 
7. § 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. 
 
8. §  A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban 
és összesítve a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. 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. 
 
  (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.  
 
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 az önkormányzat éves engedélyezett létszámát, a 
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
 
12.§ Az önkormányzat 2014. január 1. napján fennálló hitelállományát fajtánként, 
összegszerűségében az éves törlesztési mérték vonatkozásában a 11. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
13. § A Képviselő-testület a 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak 
teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 17. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
 
14. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 20. számú 
melléklet, a közvetett támogatásokat a 16. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  
  
15.§ Az önkormányzat részére a központi költségvetésből folyósítandó állami támogatások és 
állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a rendelet 18. számú melléklete tartalmazza. 
 
16.§ Az önkormányzat egyes bevételeinek és kiadásainak célonkénti részletezését a 19. és 20. 
számú melléklet tartalmazza. 
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A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 

 
17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási 
módja a hitelfelvétel. 2014. évben az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet 
fel, a költségvetési rendeletben működési hitel a 2014. évre már nem tervezhető.  
 (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla 
hitelkeret megállapodásnak 150.000 E Ft értékhatárig 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. 
 
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. §) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

20. §) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 
szabályszerűségéért a polgármester felelős. 
 
21. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet 
módosítása. 
 
22. § Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Erste Bank Zrt. 
 
23. § (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. 
 
24. § (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) Az önkormányzati hivatal a rendelet 4. számú mellékletében, az önállóan működő 
intézmények a rendelet 5-7. számú mellékletében meghatározott kiadási előirányzatukat – a 
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többletbevétel terhére végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-módosítás kivételével – nem 
léphetik túl. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 
  (3) A képviselő-testület a költségvetési szervek feladatellátásának finanszírozását a törvény 
szerinti minimumban határozza meg. Ennek végrehajtásáért a költségvetési szerv vezetője a 
felelős. 
 
25. § (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. 
 
26. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek – kivéve a (2) bekezdésben megjelölteket – 
saját forrásaik terhére, többlet költségvetési támogatás nélkül, beruházást, felújítást kizárólag 
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. 
 
27. § (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. 

 
28. § (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. 
  
29. § (1) Az ellátottakról gondoskodó költségvetési szervek a támogatás alapját képező 
mutatószámokról, a 2013. évi CCXXX. 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. 
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30. § (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.  
 
31. § Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről 
lemondani csak törvényben és az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott esetekben 
és módon lehet. 

 
Előirányzatok megváltoztatása 

 
32. § (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. 
 
33. § (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. 
 
34. § 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 
 

35. § (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 
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elszámolásának rendje 
 
36. § 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 

 
37. § (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 
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 

 
38. § A polgármesteri hivatal által tervezett teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés 
előirányzat céljuttatás címén nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások 
előirányzatának 7,5 %-át. 
 
39. § A költségvetési szervek jutalmazásra kötelezettséget nem vállalhatnak. 
 
40. § 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 

 
41. § A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénz kímélő 
fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére a 42. §-ban 
foglaltak szerint kerülhet sor. 
 
42. § (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, 
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 e) kiküldetési kiadások, 
 f) kisösszegű szolgáltatási kiadások, rendezvényekkel kapcsolatos kiadások, 
 g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak 
kifizetése. 

VI. FEJEZET 
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGRHAJTÁSÁNAK ELLEN ŐRZÉSE 

44. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer 
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az 
önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

45. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Dám Önkormányzati Társulás 
útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző 
köteles gondoskodni. 

VII. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

46. §. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit az önkormányzat 
valamennyi szerve és intézménye tekintetében – a (2) bekezdésre figyelemmel - a 2014. 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, 2014. március 3. napján. 
 
 Ribányi József                   Gulyásné dr. Könye Katalin 
    polgármester                                                                            jegyző 

 
Kihirdetve: Tamási, 2014. március 3. napján. 
 
              Gulyásné dr. Könye Katalin 
                 jegyző 
 

Tamási Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
mellékletei: 

 
1/a. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont 

mérlege (Összesen) 
1/b. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont 

mérlege (Kötelező feladatok) 
1/c. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont 

mérlege (Önként vállalt feladatok) 
1/d. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont 

mérlege (Államigazgatási feladatok) 
2. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege: 
  I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 
  II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 
3. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése előirányzat 

csoportok és kiemelt előirányzatok szerint 
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3/a. számú melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei és kiadásai 
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 
feladatonként és összesen 

4. számú melléklet: A Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése 
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint 

4/a. számú melléklet:A Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési 
bevételei és kiadásai  előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok 
szerinti bontásban  feladatonként és összesen 

5. számú melléklet: Városi Művelődési Központ 2014. évi költségvetése előirányzat 
csoportok és kiemelt előirányzatok szerint 

5/a. számú melléklet: A Városi Művelődési Központ 2014. évi költségvetési bevételei és 
kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 
feladatonként és összesen 

6. számú melléklet: Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2014. évi 
költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint 

6/a. számú melléklet: A Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2014. 
évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt 
előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen 

7. számú melléklet: Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 2014. évi költségvetése előirányzat 
csoportok és kiemelt előirányzatok szerint 

7/a. számú melléklet: A Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 2014. évi költségvetési 
bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok 
szerinti bontásban feladatonként és összesen 

8. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. évi 
engedélyezett létszáma, továbbá költségvetési szervenként a 
közfoglalkoztatottak létszáma 

9. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2014. évi beruházási kiadási előirányzata 
feladatonként, célonként önkormányzat és költségvetési szervek 
tagolásában 

10. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2014. 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 2014. évi saját bevételeinek részletezése 
az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési 
kötelezettség megállapításához 

13. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2014. 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 2014. évi közvetett támogatásai 
17. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve 
18. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2014. évi állami hozzájárulások, 

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

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

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

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés 

a) pontjában  
kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (2) 

bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló 9/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
(Ellátási formák) 
„2.§ A Tamási és Környéke Szociális Központ a szociális alapfeladatok közül az alábbi személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja: 

a) étkeztetés 
b) házi segítségnyújtás 
c) családsegítés (ezen belül adósságkezelési tanácsadás) 
d) nappali ellátás biztosítása.” 

  2. § 
(1) Az Ör.  
a) 1.§-ában szereplő „Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás”szövegrész helyébe „Dám 

Önkormányzati Társulás”, szöveg, 
b) 1.§-ban és a 4.§ (3) bekezdésében szereplő „Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális 

Integrációs Központja” szövegrész helyébe „Tamási és Környéke Szociális Központ” szöveg, 
c) a 4.§ (6) bekezdésében szereplő „Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi Társuláshoz” 

szövegrész helyébe „Dám Önkormányzati Társuláshoz” szöveg, 
d) a 4.§ (8) bekezdésében szereplő „Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi Társulásnak” 

szövegrész helyébe „Dám Önkormányzati Társulásnak” szöveg 
lép. 
 
(2) Hatályát veszti az Ör. 3.§ (9) bekezdése, az Ör. 4.§ (1) bekezdésében szereplő „és szakosított” 
szövegrész, az Ör. 5.§ (1) bekezdése, az Ör. 6.§-a, valamint az Ör. 1. mellékletének 1. pontjában 
szereplő „Nagykónyi 450,- Ft/adag” szövegrész, az Ör. 1. mellékletének 2. pontjában szereplő 
„Nagykónyi” szöveg, valamint az Ör. 1. mellékletének 5. pontja. 
 

3.§ 
Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba.  
 
Tamási, 2014. február 21. 
 

Ribányi József                  Gulyásné dr. Könye Katalin 
             polgármester         jegyző 
 
Kihirdetve: 

Tamási, 2014. február 27. 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 

 


