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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

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

Rendeletek .............................................................................. 4. oldal 

___________________________________ 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott 
munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 84/2014. (VI. 24.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 190/2013. (XII. 19.), a 33/2014. (III. 
26.), a 39/2014. (IV. 8.), a 44. és a 48/2014. (IV. 30.), az 54/2014. (V. 16.), valamint a 62.; a 
63.; a 64.; a 67.; a 68.; a 70.; a 71.; a 74.; a 77.; a 78. és a 79/2014. (V. 28.) számú lejárt 
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját 
elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 85/2014. (VI. 24.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Rendelőintézet 
működéséről szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
Felelős: a főigazgató 
Határidő: azonnal 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 86/2014. (VI. 24.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Közös Víz-és 
csatornamű Kft.  2013. évi gazdálkodásáról készült tájékoztatót és azt jóváhagyólag 
tudomásul veszi.  
 

2014. június 30.              VI. évfolyam 6. szám 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 87/2014. (VI. 24.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete Suchy Las Önkormányzata részére a 2014. 
évi költségvetésben az általános tartalék terhére 2.200 euro-nak megfelelő összegű 
támogatást állapít meg a lengyel-német-magyar ifjúsági cserekapcsolatok erősítése 
érdekében. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 88/2014. (VI. 24.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

- dönt arról, hogy Tamási város közigazgatási területén az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti helyi személyszállításra a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 
2012. évi XLI. törvényben foglaltakra figyelemmel a melléklet szerinti tartalommal 
pályázatot ír ki;  

- felhatalmazza a polgármestert a pályázati eljárás lefolytatására. 
 
Határidő: a pályázat lefolytatására: 2014. november 30. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 89/2014. (VI. 24.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
1. a helyi önkormányzatok és szerveik feladat-és hatásköréről szóló 1991. évi XX. tv. 

109. § (1) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 42.§ 8. pontja alapján dönt arról, hogy a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával megvalósuló Szent Flórián-szobrot – tekintettel a korábban itt 
működő tűzoltóságra – az Önkormányzati Hivatal és a Városi Művelődési Központ 
közötti területen (hrsz. 322.) a hivatali kapubejárónak a Művelődési Központ felé 
néző oldalán állítja fel; 

 
2. felkéri a polgármestert a szobor ünnepélyes átadására. 
 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 90/2014. (VI. 24.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
1. kifejezi azon szándékát, hogy a Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény valamint a Városi Művelődési Központ intézményeket – szakmai és 
gazdálkodási előnyökre tekintettel – többcélú intézménnyé Könnyü László Városi 
Könyvtár, Művelődési Központ és Helytörténeti Gyűjtemény néven összevonja; 

 
2. felkéri a polgármestert, hogy az összevonással kapcsolatban szerezze be az illetékes 

miniszter véleményét; 
 
3. felkéri a jegyzőt, hogy a miniszter egyetértése esetén készítse el a megszüntetéssel, 

alapítással kapcsolatos okiratokat és azokat terjessze a képviselő-testület elé. 
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Határidő: 2. pont esetében: 15 nap, 

3. pont esetében a munkaterv szerinti augusztus havi testületi ülés 
Felelős: a polgármester és a jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 91/2014. (VI. 24.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

1.  a Városi Művelődési Központ és a Könnyű László Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény előtti tamási 322 hrsz alatt található térre vonatkozóan a 69/2014. (V. 
28.) számú határozatával jóváhagyott rekonstrukciós munkák költségeire 2014. évi 
költségvetéséből további 5 millió Ft-ot biztosít, amelyet a fejlesztési céltartalékból 
csoportosít át; 

2.  utasítja a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés következő módosításában az 
1. pont szerinti tételt terjessze elő. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 92/2014. (VI. 24.) számú határozata: 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

1.  KEOP pályázati forrásból 85 %-os támogatási intenzitású pályázatot nyújt be 
a város köz- világításának energiatakarékos átalakítására, korszerűsítésére, 
amelyhez a 15 % önerőt költségvetéséből biztosít; 

2.  az 1. pontban szereplő pályázat benyújtásához az energetikai tanulmányt 
megrendeli, amelynek elkészítésére 6.100.000.- Ft-ot költségvetéséből 
biztosít; 

3.  felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz kapcsolódó beszerzési, 
közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a pályázattal kapcsolatos 
szerződések aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal, illetve a pályázati kiírásnak megfelelően 
Felelős: a polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
9/2014. (VI. 27.)  

önkormányzati rendelete 
 

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 
3/2014 (III. 3.) 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 
2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 3.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: 
Ktr.) az alábbiak szerint módosítja. 

 
1. § 

 
 

 (1) A Ktr. 3. § (1) bekezdés  
a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 4.920.348 E Ft-ra, 

 aa) pontjában írt működési költségvetési bevételi előirányzat 2.047.848 E Ft-ra, 
 ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat 2.872.500 E Ft-ra, 
 b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 5.092.503 E Ft-ra, 
 ba) pontjában írt működési költségvetési kiadási előirányzat 1.877.437 E Ft-ra, 
 bb) pontjában írt felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat 3.215.066 E Ft-ra, 
            c) pontjában írt költségvetési hiány a finanszírozási műveletek nélkül 172.155 E Ft- 

    ra, 
ca) pontjában írt működési költségvetési többletét 170.411 E Ft-ra, 

            cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiányát 342.566 E Ft-ra, 
            d) pontjában írt a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi 
felhasználható tervezett pénzmaradványát 6.930 E Ft-ra, 
            da) pontjában írt a működés finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 6.930 E Ft-ra, 
            f) pontjában írt finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására  
 szolgáló pénzügyi műveletek kiadása  250.885 E Ft-ra, 
            fa) pontban írt a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 178.657 E Ft-ra, 
            fb) pontban írt a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 72.228 E-  
                  Ft-ra, 
            g) pontjában írt költségvetés bevételi főösszege  5.343.388 E Ft-ra, 

h) pontjában írt költségvetés kiadási főösszege  5.343.388 E Ft-ra módosul. 
 
 

     2. § 
 

(2) A Ktr. 1-11. számú melléklete helyébe e rendelet 1-11. számú melléklete lép. 
(3) A Ktr.  14. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép. 
(4) A Ktr.  15. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép. 
(5) A Ktr.  18-20. számú melléklete helyébe e rendelet 14-16. számú melléklete lép. 
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(6) A Ktr. 9. §. (1) bekezdés a) pontjában szereplő általános tartalék összege 2.294 E Ft-ra 
módosul, a c) pontban szereplő felhalmozási céltartalék összege 16.152 E Ft-ra 
módosul. 

 
 
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés 
végrehajtása során kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 
Ribányi József     Gulyásné dr. Könye Katalin             
polgármester             jegyző 
 
 
 
 
 
Kihirdetve: Tamási, 2014. június 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 

 


