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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

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

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

___________________________________ 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott 
munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 40/2014. (IV. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 52/2013. (IV. 25.), a 15.; a 17.; a 19.; a 
20.; a 26/2014. (II. 26.), a 32,; a 34.; a 37/2014. (III. 26.), valamint a 38/2014. (IV. 8.) számú 
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját 
elfogadja.   
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 41/2014. (IV. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Gemenc Volán 
Autóbuszközlekedési Zrt. Tamási város helyi menetrend szerinti személyszállításának 2013. 
évi ellátásáról szóló beszámolóját és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 42/2014. (IV. 30.) számú határozata: 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az Aquaplus Kft-nek 
(6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) a Tamási Fürdő üzemeltetéséről szóló 
beszámolóját, és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 43/2014. (IV. 30.) számú határozata: 

 

2014. május 5.              VI. évfolyam 4. szám 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013. évi 
önkormányzati közbeszerzésekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 44/2014. (IV. 30.) 
számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

1. a 2014. évi közmunkaprogramok megvalósítására nem bízza meg az 
Építő-és Városüzemeltető Kft-t, azokat az önkormányzat maga 
valósítja meg, az ezzel kapcsolatos szerződések megkötésére 
felhatalmazza a polgármestert; 

2. a 2014. évi kistérségi startmunka mintaprogram megvalósítására és a 
tamási 0323/10 hrsz. alatti ingatlan I. jelű részének hasznosítására az 
Építő-és Városüzemeltető Kft-vel megbízási szerződést köt a 
hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően, amelynek 
aláírására – az ügyrendi bizottság véleményezését követően – 
felhatalmazza a polgármestert; 

3. felkéri az Építő-és Városüzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
városüzemeltetési megállapodást az 1. és 2. pontban foglaltakra 
tekintettel készítse el és terjessze elő a képviselő-testület részére; 

4. felkéri a polgármestert, hogy a május havi testületi ülésre a 
költségvetés módosítást terjessze be; 

5. felkéri továbbá a polgármestert, hogy az ÉVÜ Kft-nél lévő 
vagyongazdálkodási feladatok jövőbeni ellátására vonatkozóan a 
szeptember havi munkaterv szerinti ülésen tegyen javaslatot. 

 
Határidő: 1. 2. pont esetében: azonnal, 3. 4. pont esetében: a 2014. 
május havi testületi ülés, 5. pont esetében a 2014. szeptember havi 
testületi ülés 
Felelős: a polgármester és az ÉVÜ Kft. ügyvezetője  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 45/2014. (IV. 30.) 
számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 
2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentését elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Ribányi József polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 46/2014. (IV. 30.) 
számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
1) a 14/2008. (V. 5.) számú önkormányzati rendelete alapján az alábbi 

szervezeteket részesíti támogatásban: 
− Rászoruló Gyermekekért Alapítvány (az alapítvány céljainak 

segítéséhez, azaz rászoruló, önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetű tanulók támogatásához): 

300 ezer Ft 

− Tamási Polgárőr Egyesület (üzemeltetési és fenntartási 
költségekre, eszközvásárláshoz, formaruházat, irodaszerek, 
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technikai fejl. költségeire): 450 ezer Ft 
− Tamási Nyugdíjasok Egyesülete (az idős emberek 

életminőségén való változtatás, a szabadidő hasznos eltöltése 
érdekében értékes programok szervezése, színházbérlet, 
kirándulás, sportnap, Idősek világnapja, karácsony): 

 
 
 
 
150 ezer Ft 

− Tamási Caritas Egyesület (rászoruló gyermekek részére téli 
ruhanemű vásárlása, 50 pár csizma, 20 db télikabát): 

 
300 ezer Ft 

− Ifjú Muzsikusokért Alapítvány (zeneiskola működési 
feltételeinek javítása, zongora hangolás, kis értékű 
hangszerek beszerzése, hangszerjavítás, internet): 

 
 
350 ezer Ft 

− „A Város Idős Lakosságáért” Alapítvány (Magyarországi 
kirándulás tamási nyugdíjasok részvételével, utazási ktg) 

 
100 ezer Ft 

− Látássérültek Esélyegyenlőségéért Alapítvány (Láthatatlan 
Kiállítás megszervezése Tamásiban (telepítés, terembérlet, 
utazási ktg): 

 
 
200 ezer Ft 

− Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány 
(Pántlika néptánc együttes szakmai fejlődésének elősegítése 
nyái néptánc tábor szervezésével (oktatók díja, viselet):  

 
 
200 ezer Ft 

− „Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tamási Csoport (2014. 
évben tervezett fórum jellegű előadások, programok költségeire): 

 
 
300 ezer Ft 

− Magyar Vöröskereszt Tamási Városi-területi Szervezete 
(Véradók elismerése, ajándék, étkeztetés): 

 
150 ezer Ft 

− Tamási Kerékpáros Alapítvány (Tamási Kupa 2014 amatőr 
gyermek 6 fordulós kerékpárverseny megszervezéséhez): 

 
100 ezer Ft 

− Tamási Városkörnyék Közbiztonságáért Alapítvány 
(Bűnmegelőzés, ifjúságvédelem, tábor és kirándulások 
szervezése): 

 
 120 ezer Ft 

− „Iskola a Fenyves Alján” Alapítvány (Kirándulás német 
nyelvterületen 20 fő részvételével, utiktg, szállás étkezés):  

 
400 ezer Ft 

− Tamási Fúvószenekarért Alapítvány (Fúvószenekari 
Fesztiválon részvétel (Tatabánya-utiktg, szállás, étkezés): 

 
100 ezer Ft 

− Óvodásainkért Alapítvány: (A természet közeli életmód 
felfedeztetése az élménypedagógia módszereivel-11 óvodás 
csoport kirándulása Székelyszabarra): 

 
200 ezer Ft 

− Tamási Nyugdíjas Rendőr Egyesület (Tamási város külföldi 
testvérvárosi kapcsolatainak erősítése, a külföldi nyugdíjas 
rendőr egyesületeken keresztül, utazási ktg): 

 
180 ezer Ft 

− Tamási Fúvós Egylet (Testvérvárosi kapcsolat előkészítése, 
30 fő részére formaruha varratás): 

 
400 ezer Ft 

− Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete 
(„Fényesen a világra” szabadidős és információs 
programokkal a látássérült emberek integrációjáért telefon, 
utiktg, irodaszer):  

 
100 ezer Ft 

          Összesen: 4100 ezer Ft 
 
2) A 2014. évi költségvetésben rendelkezésre álló keret 3.700 ezer Ft, mely további 

400 ezer Ft-tal az általános tartalék terhére kiegészítésre kerül. 
A támogatások kifizetése utólagos, az elszámolás(ok) benyújtását – melyek végső 
határideje 2014. október 31. – követően történik. 

3) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő: értelemszerűen, illetve az elszámolásra 2014. október 31. 
Felelős: a polgármester és az érintett civil szervezetek vezetői 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2014. (IV. 30.) számú határozata: 

 
1) Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 52/2013. (IV.25.)  

sz. határozata végrehajtásaként megtárgyalta a sportegyesületek 
tevékenységéről és a 2013. évi támogatás felhasználásáról szóló 
egyesületi tájékoztatókat és azokat  tudomásul veszi. 

 
2) A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 10. § és 13. §-ában biztosított hatáskörében 
eljárva és figyelemmel a látványsportok társasági adóból elnyerhető 
támogatási lehetőségeire az alább felsorolt városi sportegyesületek 
működését 2014. évben összesen 4.500.000,- (azaz négymillió-
ötszázezer) Ft összegben támogatja: 

  - Tamási Kerékpáros Egyesület     
  - Tamási MTB Sport Club     

- Tamási Koppány Sportegyesület                   
  - Tamási Omega Atlétika Club         
  - Aranyszarvas Közhasznú Sportegyesület      

  - Tamási Szabadidő és Sport Egyesület 
A látvány-csapatsportágakat folytató tamási sportegyesületek (kézilabda, 

labdarúgás, kosárlabda) nem részesülnek az önkormányzati keret terhére 
támogatásban. 

 
3) Felkéri az önkormányzati sportfeladatok ellátásával megbízott Tamási 

Innovációs Központ Nkft-t, hogy a támogatási összegnek a 2) pontban 
megjelölt sportegyesületek részére történő felosztására – az 
egyesületekkel történő egyeztetést követően – tegyen javaslatot azzal, 
hogy az egyes támogatási összeg 50 %-át utánpótlás nevelésre kell 
fordítani. A támogatási összegek folyósításánál lehetőség szerint 
törekedni kell az időarányos, negyedévente történő utalásra, illetve a 
folyamatos felhasználás feltételeinek biztosítására. 

    
4) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes sportegyesületekkel a 2) 

és 3) pontban foglaltaknak megfelelően elkészített támogatási 
szerződéseket aláírja. 

      
     

 
5) A képviselő-testület felhívja a támogatott sportegyesületek vezetőit, 

hogy tevékenységükről és a támogatás felhasználásáról 2015. március 
31-ig tájékoztassák a képviselő-testületet. 

 
6) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 

évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség 
fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot a támogatott 
szervezetek képviselőinek legkésőbb a támogatási szerződés 
megkötésekor meg kell tenniük. 

 
 
Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: a polgármester és az érintett sportegyesületek vezetői. 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 48/2014. (IV. 30.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
  
1. Tamási hulladéklerakó monitoring vizsgálataira és az éves összefoglaló jelentés 

elkészítésére megbízza a Zöld Mag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft-t (7064 Gyönk, 
Táncsics M. u. 428.) 870.000 Ft + Áfa, azaz nyolcszázhetvenezer+Áfa díj ellenében 

 
2. az 1. pontban meghatározott összeget költségvetéséből biztosítja; 

 
3.      felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak szerint elkészített szerződést 

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

6/2014. (V. 5) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
 
 
 
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
tv. 89. és 91. §.-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

ELSŐ RÉSZ 
 

A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzmaradvány jóváhagyása. 
 
1.§ 

 
  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását 

a) 2.781.172 E Ft bevételi és 

b) 2.666.728 E Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyja. 

  (2) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül 

 a) a költségvetési bevételeket 2.291.901 E Ft összegben, 

 b) a költségvetési kiadásokat 2.138.612 E Ft összegben, 

 c) a költségvetési többletet 153.289 E Ft összegben hagyja jóvá. 

  (3) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül 

 a) a finanszírozási bevételt (hitelbevétel) 489.464 E Ft összegben, 

 b) a finanszírozási kiadást 536.834 E Ft összegben, 

           c) a finanszírozási hiányt 47.370 E Ft összegben hagyja jóvá. 

 

2.§ 

 

A képviselő-testület 

  (1) az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi teljesítés forrásonkénti, 
előirányzat csoportonkénti részletezését az 1, 2, 3, 3/A, 4, 4/A, 5, 5/A, 6, 6/A, 7, 7/A, 8, 8/A, 
9, 9/A számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

  (2) az 1.§ (1) bekezdés b) pontjában írt kiadási teljesítés előirányzat-csoportok, kiemelt 
előirányzatok részletezését az 1, 2, 3, 3/A, 4, 4/A, 5, 5/A, 6, 6/A, 7, 7/A, 8, 8/A, 9, 9/A számú 
mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(3) a módosított előirányzatok összegét az 1, 2, 3, 3/A, 4, 4/A, 5, 5/A, 6, 6/A, 7, 7/A, 8, 8/A, 
9, 9/A mellékletek módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.  

 

3.§ 
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  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a 27. számú 
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

  (2) Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert és az intézmények vezetőit, hogy a 
pénzmaradványt terhelő kötelezettségeket teljesítsék. 

MÁSODIK RÉSZ 

 

Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása 

 

4.§ 

 

  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre vonatkozó normatív állami 
hozzájárulás elszámolását a 28. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

  (2) Az önkormányzat 2013. évre vonatkozó normatív kötött felhasználású támogatások 
elszámolását a 29. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

  (3) Az önkormányzat 2013. évre vonatkozó központosított támogatások elszámolását a 30. 
számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

5.§ 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatását a 23, 24, 25, 26. számú 
mellékletek szerint hagyja jóvá. 

HARMADIK RÉSZ 

 

Záró rendelkezés 

 

6.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

  Ribányi József     Gulyásné dr. Könye Katalin 

   polgármester            jegyző 

 

 

Kihirdetve: Tamási, 2014. május 5. napján. 

   

 

       Gulyásné dr. Könye Katalin  

            jegyző 
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TAMÁSI VÁROS  
ÖNKORMÁNYZAT 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2014.(V. 5) 

önkormányzati rendelete 
a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek és 

kimutatások tartalmi meghatározásáról 
 

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 24. és 91. §-ban foglaltakat figyelembe véve a költségvetéshez és zárszámadáshoz 
kapcsolódó mérlegek és kimutatások tartalmi meghatározásáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1.§ 

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-területére és szerveire, valamint az 
önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki. 
 

2. § 
A jegyző által elkészített önkormányzati költségvetésről, valamint a zárszámadásról szóló 
rendelettervezetek részeként a polgármester köteles az önkormányzat összes bevételét és 
kiadását, finanszírozását, valamint pénzeszközeinek változását bemutató adatokat a 3.§-ban 
meghatározott tartalommal a képviselő-testület elé terjeszteni. 
 

3. § 
(1) A költségvetési rendelettervezetnek tartalmaznia kell 

a) a helyi önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. 
számú melléklet szerinti adattartalommal; 

b) a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól 
elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, az előző két év tény 
adataival együtt a 2. számú melléklet szerint; 

c) az önkormányzat, a polgármesteri hivatal/közös önkormányzati hivatal és az önállóan 
működő költségvetési szervek költségvetését előirányzat-csoportok és kiemelt 
előirányzatok szerinti bontásban a 3,4,5,6,7,8,9 számú mellékletek szerinti 
adattartalommal 

d) az önkormányzat, a polgármesteri hivatal/közös önkormányzati hivatal és az önállóan 
működő költségvetési szervek költségvetését előirányzat-csoportok és kiemelt 
előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen kötelező, önként vállalt és 
államigazgatási feladatok szerint csoportosítva a 3/a,4/a,5/a,6/a,7/a,8/a,9/a. számú 
mellékletek szerinti adattartalommal, 

e) az engedélyezett éves létszámkeretet, továbbá a közfoglalkoztatottak létszámát 
költségvetési szervenként a 10. számú melléklet szerinti tartalommal; 

f) a beruházási és a felújítási előirányzatokat, kiadásokat célonként a 11. és 12. számú 
mellékletek szerinti tartalommal, 

g) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek 
állományát a 13. számú melléklet szerinti tartalommal; 

h) az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből 
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 14. számú melléklet szerinti 
tartalommal; 

i) az önkormányzat adott évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 15. számú melléklet 
szerinti tartalommal; 

j) az uniós támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatait éves bontásban a 
16. számú melléklet szerinti tartalommal; 

k) a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 17. számú melléklet 
szerint; 
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l) a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást szöveges indoklással ellátva a 18. számú 
melléklet szerinti tartalommal; 

m) az adott év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat 
felhasználási tervet a 19. számú melléklet szerinti tartalommal; 

n) az önkormányzat állami támogatásait jogcímenkénti bontásban az adott évi költségvetési 
törvénynek megfelelően a 20. számú melléklet szerinti tartalommal; 

o) az önkormányzat és intézményeinek kiemelt kiadásait és bevételeit célonkénti 
részletezettséggel a 21. és 22. számú melléklet szerinti tartalommal; 

 
4.§ 

A költségvetés végrehajtási rendjében rendelkezni kell: 
a) az előirányzat módosítás rendjéről, 
b) az előirányzat felhasználás rendjéről, 
c) a költségvetési szervek pénzmaradványának megállapítása részletes szabályairól, 
d) a finanszírozás rendjéről, 
e) a hiányfinanszírozás és a szabad pénzeszközök hasznosításának részletes szabályairól, 
f) a tartalékok felhasználásának döntési jogosultságáról, 
g) a pályázati sajátforrások felhasználásáról, 
h) az önkormányzat intézményeinél és a polgármesteri hivatalban/közös önkormányzati 

hivatalban foglalkoztatott közalkalmazottakat és köztisztviselőket érintő 
intézkedésekről, valamint 

i) a költségvetés módosításának rendjéről. 
 

5.§ 
(1) A zárszámadási rendeletet a pénzügyi teljesítések adatainak tartalmát és szerkezetét 

tekintve a költségvetési rendelethez igazodva, azzal összehasonlítható formában kell 
elkészíteni azzal az eltéréssel, hogy a mellékletek a tárgyévi eredeti és módosított 
előirányzatot, valamint a teljesítési adatokat tartalmazzák. 

(2) A zárszámadási rendeletnek a 3.§-ban meghatározottakon kívül tartalmaznia kell: 
a) az önkormányzat vagyonkimutatását a teljes vagyoni körre vonatkozó részletezéssel, a 

mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról; az érték nélkül 
nyilvántartott eszközökről és a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről; valamint a 
0-ig leírt befektetett eszközökről, a 23., 24., 25., 26. számú melléklet szerinti 
tartalommal, 

b) az önkormányzat, a polgármesteri hivatal/közös önkormányzati hivatal, illetve az 
önállóan működő intézmények pénzmaradványát a 27. számú melléklet szerinti 
tartalommal, 

c) az önkormányzat normatív állami, normatív kötött és központosított hozzájárulásainak 
mutatószám és feladatmutatók szerinti tényleges elszámolását a 28., 29., 30. számú 
mellékletek szerinti tartalommal; 

d) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 
kötelezettségek, készfizető kezességvállalások bemutatását a 31. számú melléklet 
szerinti tartalommal; 

e) az önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 32. számú melléklet szerinti 
tartalommal;  

f) a pénzkészlet változásának levezetését a 33. számú melléklet szerinti tartalommal, 
továbbá 

g) az egyszerűsített mérleget, egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, az egyszerűsített 
pénzmaradvány-kimutatást és az egyszerűsített eredmény-kimutatást. 

 
 

6.§ 
(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek az éves költségvetésüket és 

beszámolójukat 
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a) legalább e rendelet szerinti részletességgel, 
b) az államháztartásért felelős minisztérium által a költségvetési előirányzatok és az éves 

elemi költségvetési beszámoló összeállításához kiadott tájékoztatóban foglaltak 
figyelembe vételével, 

c) az adott évre elfogadott koncepcióban foglaltakra tekintettel, 
d) esetenként a polgármester által kiadott egyedi keretelvek, keretek szerint készítik el. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti követelmények teljesítésének, a tervezési jogszabályi 

előírások betartásának, a javasolt előirányzatok megalapozottságának, a benyújtott 
igények indokoltságának, teljesíthetőségének és a saját bevételek előirányzatainak a 
helyi rendeletekkel való összhangjának az ellenőrzését a költségvetési 
rendelettervezetnek a költségvetési szervek vezetőivel való egyeztetés előtt a 
Polgármesteri Hivatal/Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya elvégzi, az 
így ellenőrzött, felülvizsgált költségvetési javaslat kerül a rendelettervezetbe, mely a 
jegyző általi egyeztetés alapjául szolgál. Az egyeztetés eredményét tartalmazó írásban 
rögzített dokumentum egyúttal az ellenőrzés tényét is dokumentálja. 

(3) Az intézményi mutatószám felmérés adatainak megalapozottságát – mely a 
költségvetési tervezés lényeges eleme – az igénybejelentéskor az intézményi 
statisztika adataival egyeztetve kell felülvizsgálni, illetőleg belső ellenőrzés keretében 
helyszíni ellenőrzéssel, ha az igénylés és elszámolás jelentős eltérést mutat. 

(4) A zárszámadási rendelettervezet felülvizsgált és ellenőrzött intézményi 
pénzmaradványokat tartalmazhat, melyek szabályszerűségének ellenőrzése 
elvégezhető a Polgármesteri Hivatal/Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül, 
vagy belső ellenőrzés keretében a Többcélú Kistérségi Társulás/DÁM Önkormányzati 
Társulás belső ellenőri szervezetében. 

 
7.§ 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a költségvetés és zárszámadás 
előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek és kimutatások tartalmi meghatározásáról szóló 
11/2010. (VIII.30.) számú önkormányzati rendelet. 

 
 

Ribányi József      Gulyásné dr. Könye Katalin 
        polgármester                   jegyző 

 
 
Kihirdetve: Tamási, 2014. május. 5. napján. 
 
 
                       Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                               jegyző 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

8/2014. (IV. 30.) 
önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzati elismerő címekről szóló 11/2005. (VI. 5.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában biztosított feladatkörében,  
 
a következőket rendeli el: 

 
 
1. § Az önkormányzati elismerő címekről szóló 11/2005. (VI. 5.) számú önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő lép: 
 
„(1) Évente legfeljebb kettő érdemes pedagógusi, egy-egy érdemes közalkalmazotti és köztisztviselői 
cím adományozható. Kivételes esetben (pl. valamelyik kitüntetésre több érdemesnek tartott személyre 
érkezik javaslat) a testület – a polgármester egyetértésével – növelheti az adományozható kitüntetések 
számát.” 
 
2.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 

Ribányi József      Gulyásné dr. Könye Katalin 
  polgármester      jegyző 

 
 
 
Kihirdetve: 

 
 
Tamási, 2014. április 30. napján 14 óra 05 perckor 
 
       Gulyásné dr. Könye Katalin 
           jegyző 
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Tamási Közlöny 

 
Tamási Város Önkormányzatának Hivatalos Lapja, a 8/2003. 

(IV. 6.) számú rendelet 30. § (3) bekezdése alapján. 
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