
 1

TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
 

TARTALOM 
 

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

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

 
___________________________________ 

 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. március 3-án megtartott munkaterv szerinti 
képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 32/2017. (III. 1.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 222/2016. (XII. 21.), az 1.; a 2. és a 3/2017. (I. 18.), 
valamint a 6.; 11.; 13.; a 15.; a 16.; a 18.; a 20.; a 21. és a 22/2017. (II. 1.) számú lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 33/2017. (III. 1.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Önkormányzati Tűzoltóság 
(7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 96.) 2016. évi munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 34/2017. (III. 1.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

 
1) megtárgyalta Tamási Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról (2017.01.01-2017.02.28. 

közötti időszakról) szóló beszámolót és azt elfogadja. 
2) Tudomásul veszi, hogy a beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2017. évi költségvetési 

rendelettervezetbe beépítésre kerültek. 
 
 

Határidő: 2017. március 1. 
Felelős: a polgármester 

 

2017. március 3.              VIII. évfolyam 3. szám 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 35/2017. (III. 1.) 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 36/2017. (III. 1.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

- a 106/1996. (VIII. 29.) számú határozat végrehajtásaként az Ügyrendi Bizottság jelentését a 
2016. évi második félévi testületi határozatok végrehajtásáról megtárgyalta, s azt elfogadja; 

- a 78/2016. (V. 12.) és a 120/2016. (VI. 29.) számú határozat vonatkozásában – az Ügyrendi 
Bizottság javaslatával egyezően – a végrehajtási határidőt 2017. december 31. napjára 
módosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a polgármester 

 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 37/2017. (III. 1.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról,  
1. közfoglalkoztatás céljára megvásárolja: 
a. a tamási 4547 hrsz alatti szőlő és gazdasági épület művelési ágú, 4060 m2 nagyságú ingatlant 

3.200.000,- Ft valamint 
b. a tamási 4546/1 hrsz alatti szőlő és gazdasági épület művelési ágú, 2226 m2 nagyságú ingatlant 

800.000,- Ft 
vételáron; 
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés elkészítésére ügyvédi megbízást adjon 

valamint az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: a 
polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 38/2017. (III. 1.) számú határozata: 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

1. Az iparterületen lévő 2150/5 és a 2126/5 helyrajzi számú területekre (út) tervezett ivóvíz rendszer 
kivitelezésének költségét - hozzávetőlegesen nettó 4.861.082 Ft – vállalja. 

 
Önkormányzatra eső ivóvíz vezeték építése: 
anyag: 702.579,- +ÁFA és díj: 540.804,-+ÁFA, összesen: 1.243.383,- +ÁFA, mindösszesen: 1.579.096,- 

Ft. 
 
A költség nem az Önkormányzatra eső része továbbszámlázásra kerül az FHL Björn Hungary Kft részére. 
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2. hozzájárul az iparterületen tervezett szennyvízcsatorna rendszer kiépítésével kapcsolatos nyilatkozatok 
kiadásához, beszerzések lefolytatásához, szerződések megkötéséhez. 

 
Határidő: 30 nap  
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 39/2017. (III. 1.) számú határozata: 
 
1. Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-24563-2-001-00-11 MEKH kóddal 

rendelkező DRV V 711 Fornádpuszta vízmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti a felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztés 
tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg. 

2. Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-24563-3-001-00-00 MEKH kóddal 
rendelkező DRV V 712 Kecsegepuszta vízmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti a felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztés 
tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg. 

3. Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-24563-1-001-00-04 MEKH kóddal 
rendelkező DRV V 710 Tamási vízmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 11. § szerinti a felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztés tervvel 
kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg. 

4. Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-24563-1-001-00-02 MEKH kóddal 
rendelkező DRV S 701 Tamási szennyvízelvezető és tisztító rendszer Ellátásért Felelőse a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti a felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a 
gördülő fejlesztés tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t 
hatalmazza meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 40/2017. (III. 1.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

1. módosítja a Pécsi Egyházmegyével 2016. május 26. napján kelt Használati jogot alapító megállapodást a 
melléklet szerinti tartalommal, 

2. felhatalmazza a polgármestert a használati jogot alapító megállapodás módosításának aláírására, 
3. felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés módosítására. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 41/2017. (III. 1.) számú határozata: 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
1. módosítja a Tamási Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződést és 

megállapodást, 
2. felhatalmazza a polgármestert a módosított vagyonkezelési szerződés és megállapodás 

aláírására. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: a polgármester 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 42/2017. (III. 1.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
1. Használati jogot alapító megállapodást köt a Pécsi Egyházmegyével a melléklet szerinti tartalommal, 
2. felhatalmazza a polgármestert a használati jogot alapító megállapodás aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 43/2017. (III. 1.) számú határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete akként dönt, hogy 

1. a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot pénzügyi nehézségei miatt, a nemzetiségi önkormányzat által 
alkalmazott 6 fő közfoglalkoztatott bérének és járulékainak folyamatos finanszírozására 250 ezer forint 
visszatérítendő, kamatmentes támogatásban részesíti, és a mellékelt támogatási szerződést jóváhagyja. 

2. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

határidő: 2. pont esetében 5 munkanap 
felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 44/2017. (III. 1.) számú határozata: 

 
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 16.§ (1) bekezdése alapján az alábbi 
döntést hozza: 

1) a város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005. (VIII.7.) számú többször módosított 
önkormányzati rendeletét és annak mellékletét képező szabályozási tervlapjait és amennyiben 
szükséges szerkezeti terét módosítja a 314/15 hrsz-ú ingatlanon található piac területének fejlesztése 
érdekében. 

2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a településrendezési eszközök 
módosításának előkészítésre, bízzon meg arra tervezőt, majd a módosított településrendezési 
eszközöket terjessze a Képviselő-testület elé. 

3) A településrendezési eszközök módosításával járó tervezési díjat a 2017. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 

 
Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2017. (III. 2.)  

önkormányzati rendelete 
 

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.26.) 
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 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati 
rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint módosítja. 

1. § 
 

A Ktr. 3. § (1) bekezdés  
a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 3.181.588 E Ft-ra, 

 aa) pontjában írt működési költségvetési bevételi előirányzat 2.697.256 E Ft-ra, 
ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat 484.332 E Ft-ra, 
b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 3.548.226 E Ft-ra, 
ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 2.533.192 E Ft-ra, 
bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 1.015.034 E Ft-ra, 
c) pontjában írt költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 366.638 E Ft-ra, 

 ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 164.064 E Ft-ra, 
            cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 530.702 E Ft-ra, 
            e)  pontjában írt a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú     
                 pénzügyi műveletek bevételét 273.232 E Ft-ra, 
            ea) pontjában írt e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 
                  34.212 E Ft-ra,    
             f) pontjában írt a finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználását 
                 szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 46.753 E Ft-ra,     
            fa) pontjában írt az f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását  
                  35.293 E Ft-ra, 
 g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 3.594.979 E Ft-ra, 
 h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 3.594.979 E Ft-ra módosul. 

 
2.§ 

 
A Ktr. 9. § (1) bekezdés  

a) pontjában írt általános tartalék összege 0 E Ft-ra módosul.  
b) pontjában írt céltartalék összege 50.500 E Ft-ra módosul. 

 
3. § 

 
(1) A Ktr. 1.-12. számú melléklete helyébe e rendelet 1-12. számú melléklete lép. 
(2) A Ktr. 14.-16. számú melléklete helyébe e rendelet 13.-15. számú melléklete lép. 
(3) A Ktr. 18.-22. számú melléklete helyébe e rendelet 16.-20. számú melléklete lép. 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása 
során kell alkalmazni. 

 
 
Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin             
polgármester             jegyző 

 
Kihirdetve: Tamási, 2017. március 2. napján. 
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              Gulyásné dr. Könye Katalin 
                 jegyző 
 

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2017.(III. 2.) önkormányzati rendelete 

 
Tamási Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről  

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 
32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában 
meghatározott feladatkörében, Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
19/2014.(XI.28.) számú önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljáró 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága írásos, 
valamint Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével Tamási Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
önkormányzat) 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 

2. 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 3-6. 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 

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
 

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 
2017. évi költségvetése 

 
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi  
a) költségvetési bevételi előirányzatát 2.148.802 E Ft-ban, 

aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 1.894.874 E Ft-ban 
 ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 253.928 E Ft-ban 
b) költségvetési kiadási előirányzatát 2.373.757 E Ft-ban, 
 ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 1.868.600 E Ft-ban 
 bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 505.157 E Ft-ban 
c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 224.955 E Ft-ban, 
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            ca) működési költségvetési többlete 26.274 E Ft-ban, 
 cb) felhalmozási költségvetési hiányát 251.229 Ft-ban, 
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 
282.029 E Ft-ban, 
   da) d.) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 210.849 E  
Ft-ban, 
   db) d.) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 71.180 E 
Ft-ban, 
e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét 
5.000 E Ft-ban, 
  ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 5.000 E Ft-ban, 
  eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló  finanszírozási célú műveletek bevételét 0  
E Ft-ban, 
f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi  
műveletek kiadását 62.074 E Ft-ban, 
  fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 39.212 E Ft-ban, 
  fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 22.862 E Ft-ban, 
g) költségvetésének bevételi főösszegét 2.435.831 E Ft-ban, 
h) költségvetésének kiadási főösszegét 2.435.831 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), kötelező feladatok, önként 
vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet, az önkormányzat 
működési bevételeit és kiadásait összesítve, a felhalmozási bevételeit és kiadásait összesítve a 2. sz. 
melléklet szerint jóváhagyja. 
  
  (3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 5. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti 
finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett 
igénybevétel szerinti tagolásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
  (4) A Képviselő-testület az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, és a költségvetési szervek 
költségvetését e rendelet 3-6. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 
 
4. §  A Képviselő-testület az önkormányzat, az önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek bevételeit 
költségvetési szervenként, forrásonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási 
feladatok szerinti bontásban a 3-6.számú mellékletek szerint hagyja jóvá.  
 
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek kiadási 
előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve, kötelező feladatok, önként 
vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3-6. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 
 
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait célonkénti bontásban a 8. számú melléklet, 
felújítási kiadásait célok szerinti bontásban a 9. 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 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
8. §  A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 
14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
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9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi  

a) általános tartalékát 4.000 E Ft-tal, 

b) céltartalékát 83.632 E Ft-al hagyja jóvá, 

  melyből: 

    1) 500 E Ft-ot  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 különít el, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt,  

  2) 1.000 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére, 

  3) 1.000 E Ft a „Diákparlament” működésére, 

  4) 1.132 E Ft a 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció fedezetéhez, 

            5) 50.000 E Ft a teljesítési biztosíték Aquaplusz Kft.-nek fedezetére, 

  6) 30.000 E Ft-ot pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással különít el.  
 
  (2) A Képviselő-testület az összesen 1.000 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, együttesen a 
2. számú melléklet tartalmazza. 
 
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves tervezett létszámát költségvetési szervenként, valamint a 
közfoglalkoztatottak létszámát a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
12.§ Az önkormányzat 2017. január 1. napján fennálló hitelállományát fajtánként, összegszerűségében az 
éves törlesztési mérték vonatkozásában a 10. számú melléklet tartalmazza. 
 
13. § A Képviselő-testület a 2017. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített 
előirányzat-felhasználási tervet a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
14. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 19. számú melléklet, a 
közvetett támogatásokat a 15. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  
  
15.§ Az önkormányzat részére a központi költségvetésből folyósítandó állami támogatások és állami 
hozzájárulások jogcímeit és összegeit a rendelet 17. számú melléklete tartalmazza. 
 
16.§ Az önkormányzat egyes bevételeinek és kiadásainak célonkénti részletezését a 18. és 19. számú 
melléklet tartalmazza. 

 
A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 

 
17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a 
hitelfelvétel. 2017. évben az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel, a költségvetési 
rendeletben működési hitel a 2017. 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. 
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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 1.000 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 OTP Bank Nyrt. 
 
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 5-6. számú mellékletében meghatározott kiadási előirányzatukat – a 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 önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából 
teljes jogkörrel rendelkeznek. 
  (3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a 
költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási 
előirányzatok nem teljesíthetők. 
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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 3-6. számú mellékletekben megjelölt önálló, felújítási és fejlesztési célú kiadással rendelkező 
költségvetési szervek az ott meghatározott összeg erejéig, a 8. illetve a 9. 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 OTP Bank Nyrt-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 
2016. évi XC. 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 kerülhet. 
 
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 
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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 (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a rendeletének módosításával megváltoztathatja.  
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak 
módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi esetekben: 
 a) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatási bevételek, átvett pénzeszközök, maradvány 
bevételei és kiadásai tekintetében, 
 b) a költségvetés főösszegének változtatása nélkül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 
tekintetében 
  (3) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás 
átvezetéseként, valamint egyéb módosítást igénylően – az első negyedév kivételével – szükség szerint, de 
legkésőbb a negyedév utolsó hónapjának munkaterv szerinti ülésén, utolsó alkalommal az éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határideje előtti testületi ülésén december 31-ei hatállyal módosítja 
költségvetését. 
  (4) 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 haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet 
módosítását. 
  (5) Az előirányzatok módosítása az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Ávr.) figyelembevételével történhet. 
 
33. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 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. 
 
35. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabály által előírt, saját hatáskörben végrehajtott 
előirányzat módosításokat az adott időszak könyvelésében történő átvezetés céljából a Tamási Közös 
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályához haladéktalanul eljuttatni.  

 (2) A képviselő-testület az intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosítások figyelembevételével dönt 
a költségvetési rendelet szükséges módosításáról. 

 (3) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet-támogatási igényt sem a folyó 
költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek. 

 (4) Az Áht. által meghatározott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást a költségvetési szervek 
saját hatáskörben nem hajthatnak végre. 

 (5) Az Áht. által meghatározott kiemelt előirányzatokon belül rovatok között a költségvetési szerv saját 
hatáskörben hajthat végre átcsoportosítást, a költségvetési főösszeg változatlansága mellett. 

 (6) Az előirányzat csoportokon belül végrehajtott átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások 
előirányzatainak növelésére, kivéve, ha a képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok 
jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. 
 

Költségvetési szervek maradványa 
 

36. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.  



 12

  (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány 
felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat 
működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül. 
 

A támogatások odaítélésének, folyósításának és 
elszámolásának rendje 

 
37. § A Képviselő-testület a 14/2008. (V.5.) és a 27/2015. (X.30.) számú önkormányzati rendeletében 
foglaltakat és az Európai Unió jogának való megfelelést figyelembe véve dönt a helyi önkormányzat 
költségvetéséből juttatandó támogatásokról. 

 
Önkormányzati biztos kirendelése 

 
38. § (1) Ha az önkormányzat költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert 
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 
10%-át vagy a százötven millió forintot, 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 

 
39. §  
(1) Az önkormányzati hivatal által tervezett teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés előirányzat 
céljuttatás címén nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások összelőirányzatának 15 %-
át.  
(2) Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére megállapított illetményalap 2017. 
évi mértéke 42.515 Ft. 
40. § A költségvetési szervek jutalmazásra kötelezettséget nem vállalhatnak. 
 
41. § A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét az 
önkormányzati hivatal cím személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzaton belül, nem rendszeres személyi 
juttatás részeként azon belül 200.000 Ft/főben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által 
megfizetendő SZJA-t és EHO-t is magába foglalja. 

 
 

V. FEJEZET 
PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSA 

 
42. § A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénz kímélő fizetési 
módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére a 43. §-ban foglaltak szerint kerülhet 
sor. 
 
43. § (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. 
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  (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, 
 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 ELLENŐRZÉSE 

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 
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉS 

 
46.§ (1) A képviselő-testület a Tamási közigazgatási területén állandó lakosként nyilvántartott 75. év 
feletti lakosok részére „Karácsonyi csomag” juttatásként bruttó 1.000,- Ft-ot állapít meg. 
  (2) A kitüntető cím és kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló 22/1992.(X.22.) számú 
önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése („Tamási Város Díszpolgára” kitüntető cím), valamint 11. § (1) 
bekezdése („Pro Urbe Tamási” kitüntetés) szerinti pénzdíj összege nettó 100.000 Ft. 
  (3) Az önkormányzati elismerő címekről szóló 11/2005.(VI.5.) számú önkormányzati rendelet 4. § (3) 
bekezdése („Tamási város testneveléséért és sportjáért” elismerő címek) szerinti pénzdíj összege nettó 
100.000 Ft. 

 
VIII. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
47. §. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit az önkormányzat valamennyi szerve és 
intézménye tekintetében – a (2) bekezdésre figyelemmel – a 2017. 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, 2017. február 15. nap. 
 
 
 
 
 Porga Ferenc                   Gulyásné dr. Könye Katalin 
  polgármester                                                                                         jegyző 
 
Kihirdetve: Tamási, 2017. március 2. napján. 
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      Gulyásné dr. Könye Katalin 
       jegyző 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2017. (III. 2.)  

önkormányzati rendelete 
 

a Tamási Kártyáról szóló 8/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – Tamási Város Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 38. § b) pontjában 
biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
A Tamási Kártyáról szóló 8/2012. (III. 1.) rendelet (továbbiakban: Ör.) 2.§-a helyébe a következő lép: 

„A rendelet hatálya  

(1) E rendelet hatálya az alábbi természetes személyekre terjed ki:  
a) az a 14. életévét betöltött személy, aki kérelme benyújtásakor Tamásiban bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 

Tamási Város Önkormányzata felé adótartozása, egyéb köztartozása, be nem fizetett büntetése nincs, 
b) az a) pont szerinti Tamási Kártyával rendelkező kártyatulajdonossal egy lakcímen élő 14 év alatti személy, 
c) Tamási Város Díszpolgára, 
d) Tamási kártyára jogosult, akinek kérelmét a polgármester méltányosságból engedélyezi.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultságot mind a Tamási Kártya első kiváltása, mind az azt követő éves érvényesítés 
alkalmával igazolni kell.” 
 

2.§ 
Az Ör. 3. § (1) és (3) bekezdése helyébe a következő lép, egyidejűleg a szakasz kiegészül az alábbi (6) 
bekezdéssel: 
„(1) A Tamási Kártya első kiváltását illetve annak éves érvényesítését az Önkormányzati Hivatalban lehet igényelni 
az 1. melléklet szerinti kitöltött igénylőlap leadásával és a befizetett csekk bemutatásával.” 
…… 
„(3) A 2. § szerinti jogosultságot valamint a díj befizetését – mind az első kiváltás, mind az éves érvényesítés 
alkalmával – az önkormányzat kijelölt felelősei ellenőrzik, majd ezt követően az igénylőlapon történő bejegyzéssel 
igazolják a feltételek meglétét, legkésőbb az igénylést követő 3 munkanapon belül.” 
……. 
„(6) A Tamási Kártya elvesztése esetén azt ismételten ki kell váltani.” 
 

3.§ 
Az Ör. kiegészül jelen rendelet 1. mellékletével.. 
 

4.§ 
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, az azt követően benyújtott igénylésekre kell alkalmazni.  

 
   
 
   Porga Ferenc        Gulyásné dr. Könye Katalin 
   polgármester       jegyző 

 
Kihirdetve: 
Tamási, 2017. március 2. napján 

       Gulyásné dr. Könye Katalin 
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          jegyző 
 
1. melléklet a 4/2017. (III. 2.) önkormányzati rendelethez: 
 
„1. számú melléklet a 8/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelethez 

 

Tamási Kártya igénylőlap 
első kiváltás/éves érvényesítés alkalmával 

 

 

 

Alulírott nyilatkozatom, hogy Tamási Város Önkormányzatával szemben nincs lejárt határidejű helyi 
adótartozásom, valamint nincs fennálló tartozásom. 

Az igénylőlap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a nevem és a lakcímadatom továbbításra kerüljön a 
Tamási Kártya előállítója részére, továbbá hozzájárulok ahhoz is, hogy a Tamási Kártyáról szóló 
rendeletben leírt jogosultsági feltételeket Tamási Közös Önkormányzat Hivatalban ellenőrizzék. 

 

 

Tamási, 20....... ................................. 

Igénylő 

 

Megjegyzés: 

Felhívjuk igénylő figyelmét, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (6) bekezdése szerint „az érintett kérelmére indult eljárásban a 
szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell”. 

 

 

 

Önkormányzati  Hivatal tölti ki! 

 

Igénylő neve és 
születési dátuma 

 

Igénylő lakóhelye 
Elérhetősége (tel.szám) 

 

Személyi igazolvány 
száma 

 

Lakcímet igazoló 
igazolvány száma 

 

Igénylés első kiváltás / éves érvényesítés (megfelelő aláhúzandó) 
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Igazolom, hogy fent nevezett tamási lakos az igénylés időpontjában a fent említett feltételeknek megfelel, ez 
alapján részére az igényelt Tamási Kártya kiállítható. 

 

Tamási, 20…....... ................................. 

Önkormányzati Hivatal” 

 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2017. (III. 2.)  

önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat  helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi 
pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 

11/2009. (IV.27.) sz. rendelete számú önkormányzati rendelet módosítása 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§ (6) bekezdésében foglalt 
feladatkörében eljárva – Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. 
(XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 38. § b) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város 
Önkormányzati Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
Az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport 
helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 11/2009. (IV.27.) sz. rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdés 
c) pontja helyébe a következő lép: 

„c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező és üzemeltetésében lévő sportlétesítményeket,” 
 

2.§ 
Az Ör. 5.§ (3)-(4) bekezdése helyébe a következő lép:  
 

„(3) Támogatási kategóriák: 
a) Látvány-csapatsportban működő sportszervezetek támogatása 
b) Látvány-csapatsporton kívüli sportágakban működő sportszervezetek alap-és működési támogatása 
c) Versenyrendezés támogatása. 
 
(4) Valamennyi támogatási kategóriában támogatásra jogosult azon legalább egy éve Tamási Város közigazgatási 
területén működő, ott székhellyel rendelkező hivatalosan bejegyzett sportszervezet (továbbiakban: sportszervezet), 
amely utánpótlás-nevelést folytat, előző évben részére odaítélt önkormányzati támogatással elszámolt és  amely e 
rendeletben foglalt feltételeknek megfelel illetve azoknak eleget tesz.” 

3.§ 
Az Ör. kiegészül az alábbi 5/A-5/D.§-al és az azt megelőző címmel: 
 

„A támogatás részletes feltételei 

5/A.§ 

Látvány-csapatsportban működő sportszervezetek támogatása 

(1) Az 5.§ (3) bek. a) pont szerinti támogatásra azon látvány-csapatsportban működő sportszervezet jogosult, amely a 
támogatási kérelmet megelőző évben látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolással rendelkezik. 

(2) Az önkormányzat költségvetésében e célra sportszervezetenként meghatározott összeg kerül odaítélésre az (1) bek. 
szerinti feltételeknek megfelelő sportszervezet részére, amely összeg nem haladhatja meg a támogatási igazolásban 
előírt önerő összegét. 

(3) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a támogatási igazolást.  
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(4) A támogatásról a képviselő-testület április ülésén dönt. 

 

 

5/B.§ 

Látvány-csapatsporton kívüli sportágakban működő sportszervezetek alap-és működési támogatása 

(1) A látvány-csapatsporton kívüli sportágakban működő sportszervezetek támogatása alap és működési támogatásból 
áll az önkormányzat adott évi költségvetésében meghatározott keret alapján. 

(2) Alaptámogatásra azon sportszervezet jogosult 

- amely olyan sportágban működik, amely nem tartozik látvány-csapatsportágba, de olimpiai sportágat képvisel vagy 
a sportág részt vesz a diákolimpiai versenyrendszerben; 

- amely hivatalos és érvényes edzői engedéllyel rendelkező edzővel működik; 

- igazolt, versenyengedéllyel rendelkező sportolókat versenyeztet. 

(3) Az alaptámogatásra valamennyi támogatás iránti kérelmet benyújtó és a támogatási feltételeknek megfelelő 
sportszervezet jogosult. Az alaptámogatás valamennyi támogatott esetében azonos összegben kerül megállapításra. 

(4) A működési támogatásra azon sportszervezet jogosult, amely nem látvány-csapatsportágban működik. 

(5) A működési támogatási keret a sportszervezet előző évi kiadásai, utánpótlás versenyzőinek száma (kiadott 
versenyengedélyek), eredményei, társadalmi aktivitása alapján kerül felosztásra. 

(5) Az alap és a működési támogatás iránti kérelmet az erre rendszeresített e rendelet 1. melléklet szerinti kérelmen 
lehet benyújtani, amelyhez csatolni kell a szükséges mellékleteket. 

(6) Az alaptámogatás odaítéléséről a képviselő-testület áprilisi ülésén a humánpolitikai bizottság javaslata alapján 
dönt, a működési támogatás odaítélését a humánpolitikai bizottság bírálja el júniusi ülésén. 

5/C.§ 

Sportrendezvény rendezésének támogatása 

(1) Az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott keretre azon nem látvány-csapatsportban működő 
sportszervezet pályázhat, amely Tamási város közigazgatási területén a támogatás benyújtása évében 
sportrendezvényt rendez. 

(2) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. melléklete szerinti kérelmen lehet benyújtani. 

(3) A kérelmet a humánpolitikai bizottság bírálja el áprilisi ülésén. 

5/D.§ 

Támogatás iránti kérelem benyújtása, elbírálása, támogatási szerződés 

 

(1) Valamennyi támogatási kategóriában a támogatás iránti kérelmet minden év március 31. napjáig lehet benyújtani 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületéhez. 

(2) Az előző évben kapott önkormányzati támogatásról e rendelet 2. melléklete szerinti adatlapon kell elszámolni 
következő év március 31. napjáig, amelyet a humánpolitikai bizottság vizsgál meg áprilisi ülésén. 

(3) A támogatás támogatási szerződés alapján vehető igénybe, melyet az önkormányzati hivatal készít elő. 

(5) Támogatási szerződés csak azon – e rendelet szerinti feltételeknek megfelelő – sportszervezettel köthető, 
amelynek:  

a) nincs lejárt köztartozása, 
b) nincs tartozása az önkormányzat felé, 
c) nem áll csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás, valamint végrehajtási eljárás alatt. 
 
(6) A támogatási szerződésben szerepeltetni kell, hogy: 
a) a támogatási összeg a cél szerinti felhasználását, annak 50%-a utánpótlás-nevelésre fordítandó; 
b) önkormányzati rendezvényeken igény esetén évente legalább két alkalommal szerepet vállal; 
c) a támogatott a sporttörvény előírásai szerint köteles működni, a vonatkozó jogszabályok, a támogatási szerződés 

rendelkezéseinek megszegése a támogatás megszegésével illetve a támogatási szerződés felmondásával járhat. 
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 (7) Az a sportszervezet, amely a jelen szakasz (2) bekezdése szerinti határidőig és ott megjelölt mellékleteken nem 
számol el, annak a támogatást 90 napon belül vissza kell fizetnie, valamint 3 évig támogatásban nem részesülhet. 
 

4.§ 
Az Ör. 9.§ c) pontja helyébe a következő lép, egyidejűleg a § kiegészül az alábbi d) ponttal: 
 
„c) sportszervezet: sportegyesület, sportvállalkozás, sportiskola valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző 
alapítvány 
d) látvány-csapatsport: a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong sportág.” 
 
 

5.§ 
Az Ör. 4.§ (1) bekezdésében szereplő „sportegyesületeket” helyébe „sportszervezeteket” a 6.§ második 
mondatban szereplő „sportegyesületekkel” helyébe „sportszervezetekkel” kifejezés lép. 
 
 

6.§ 
Az Ör. 1-2. melléklete helyébe jelen rendelet 1-2. melléklete lép. 
 

7.§ 
Hatályát veszti az 5.§ (5)-(8) bekezdése. 
 

8.§ 
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, a 2017. évi támogatások benyújtására és elbírálására is 
alkalmazandó. 
 

 
   Porga Ferenc        Gulyásné dr. Könye Katalin 
   polgármester       jegyző 

 
 
 
Kihirdetve 
Tamási, 2017. március 2. napján 

       Gulyásné dr. Könye Katalin 
         jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. melléklet a 5/2017. (III. 2.) önkormányzati rendelethez: 
 
„Az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport 
helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 11/2009. (IV.27.) sz. rendelet 

1. melléklete 
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Kérelem Tamási Város Önkormányzata sporttámogatási keretének  
 támogatás igényléshez 

 
a kérelmező szervezet pontos megnevezése   
kérelmező szervezet székhelye  
az illetékes bíróságnak a kérelmező szervezet 
nyilvántartásba vételét elrendelő jogerős 
végzésének száma  

 

a kérelmező szervezet adószáma  
a kérelmező szervezet bankszámlaszáma  
kérelmező szervezet hivatalos képviselőjének 
neve 

 

telefonszám  
e-mail cím  
a kérelmező szervezetnél sportolók létszáma összes: igazolt: 
ebből utánpótlás (18 év alatti) sportolók 
létszáma 

összes: igazolt: 

A kérelmező TAO támogatásban részesül 
 
 igen      nem 

Igényelt támogatás kategória: 
 Alaptámogatás 
 Működési támogatás 
 Sportrendezvény támogatás    

 
Alaptámogatáshoz kapcsolódó adatok: 
 
A kérelmező olimpiai sportágat képvisel vagy a 
sportág részt vesz a diákolimpiai 
versenyrendszerben  

 
 igen      nem 

A kérelmező TAO támogatásban részesül 
 
 igen      nem 

hivatalos és érvényes edzői engedéllyel 
rendelkező edzővel működik 

 
 igen      nem 

igazolt, versenyengedéllyel rendelkező 
sportolókat versenyeztet 

 
 igen      nem 

A kérelmező utánpótlás-nevelői tevékenységet 
folytat 

 igen      nem 

 
 
 
 
 
 
 
Működési támogatáshoz kapcsolódó adatok: 
 

A kérelmező kiadásainak összege előző évben  

a Bíróság internetes oldalán található előző évi 
számviteli beszámoló alapján a Humánpolitikai 
bizottság állapítja meg.  
Több szakosztállyal rendelkező sportszervezet előző 
évi kiadásait szakosztályonként elkülönítetten kell 
bemutatni főkönyvi kivonat alapján. 
 

A kérelmező utánpótlás versenyzőinek száma 
a versenyengedélyek hiteles másolatát mellékletben 
csatolandó 

Kérelmező előző évben elért versenyeredményei mellékletben csatolandó 

Kérelmező előző évi társadalmi aktivitása 
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Az igényelt működési támogatás összege:  

 
 
Sportrendezvény támogatáshoz kapcsolódó adatok: 
 
Rendezvény dátuma  
Rendezvény címe  
Rendezvény helyszíne  

Rendezvény kategóriája helyi/megyei/országos/nemzetközi 

Rendezvény leírása  

Rendezvény programterve  

Tervezett résztvevők száma  

Rendezvény tervezett költségvetése  

Az igényelt Sportrendezvény támogatás összege:  

 
 
Alulírott ___________________________ a ____________________________ sportszervezet képviseletében 
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapban megadott adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
 
Kelt: Tamási, ______ év ____ hónap ___ nap 
 
 
      p.h.  ____________________________ 
         aláírás 

A kérelemhez csatolni kell: 

1. az illetékes bíróságnak a kérelmező szervezet nyilvántartásban való szerepléséről szóló 30 napnál nem 
régebbi kivonatát (eredetben), 

2. a kérelmező szervezet köztartozásairól szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, vagy cégszerűen 
aláírt nyilatkozatát,  

3. teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, vagy cégszerűen aláírt nyilatkozatot arról, hogy nem áll csőd-, 
felszámolási- vagy végelszámolási eljárás, valamint végrehajtási eljárás alatt a kérelmező szervezet, 

4. sportszervezet előző évben elért eredményeit táblázatba foglalva és az eredményeket igazoló jegyzőkönyveket, 
5. érvényes, edzői engedély hitelesített másolatát, 
6. előző évben kiadott sportolói versenyengedélyek hitelesített másolatát,, 
7. előző évi sportszakmai beszámolót, 
8. tárgyév tervezett költségvetését. 

1. számú melléklethez: NYILATKOZAT 
 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti 
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

 
A Pályázó neve: 
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Székhelye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 
 
 
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 
 
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 
          
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 
 
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….. 
 
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….. 
 
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 
 
Kelt: ……………………………, …………………………….. 
 
 

 
 

Aláírás/Cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
ADATLAP Sportegyesület eredményei ….. év (1. számú melléklethez ) 

 
korcsoport:        

Dátum Verseny neve Helyszín 

Verseny típusa: 
Régiós/Területi, 
OB, Nemzetközi, 
EB,VB, Olimpia 

ve
rs

en
yz

ő 
ne

ve
 1

 

ve
rs

en
yz

ő 
ne

ve
 2

 

ve
rs

en
yz

ő 
ne

ve
 3
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2. melléklet a 5/2017. (III. 2.) önkormányzati rendelethez 
 
„Az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport 
helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 11/2009. (IV.27.) sz. rendelet 
 
2.. melléklete 

 
Adatlap sportszervezetnek nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásához  

Sportszervezet neve:  

Beszámolót kitöltő személy neve:  

Beszámolót kitöltő személy telefonszáma:  

Támogatás éve:  
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Sportszervezet létszámára vonatkozó adatok a támogatás évében  

Szakosztályok száma  

Igazolt versenyzők száma 6-10 éves korig  

Igazolt versenyzők száma 10-14 éves korig  

Igazolt versenyzők száma 14-18 éves korig  

Igazolt utánpótlás versenyzők száma összesen:  

Igazolt felnőtt versenyzők száma összesen:  

A sportszervezet igazolt versenyzőinek száma 
összesen 

 

Utánpótlás korosztályt edzők száma:  

Felnőtt korosztályt edzők száma  

Sportszervezet versenyeredményei a támogatás évében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Pénzügyi beszámoló 
 
A Sportszervezet összes bevétele a támogatás évében:  
Ebből önkormányzati támogatás  
Az önkormányzati támogatásból az utánpótlás 
nevelésére fordított összeg Ft-ban 

 

Az önkormányzati támogatásból az utánpótlás 
nevelésére fordított összeg a támogatás 

 

 

Az alábbi szövegdobozba az egyesület működésével kapcsolatos észrevételeit, megjegyzéseit várjuk (működés, vezetés, 
infrastruktúra, egyéb) 
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Kijelentem, hogy a beszámolóban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, valamint a pénzügyi elszámolás az 
önkormányzati hozzájárulás mértékéig - a mellékelt számlamásolatokkal és számlaösszesítővel - alátámasztott és 
igazolt 

Dátum: 

elszámolásért felelős aláírása 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

6/2017. (III. 2.) számú 
rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,  
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

9/2011. (IV.01.) számú rendelet módosításáról 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) valamint a 92. § (1) 
bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Tamási Város 
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati 
rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló 9/2011. (IV.01.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 2.§ a következő 
e)-i)  pontokkal egészül ki. 
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A Tamási és Környéke Szociális Központ a szociális alapfeladatok közül az alábbi személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokat biztosítja: 

e) ........................................................................................................................................ Demens betegek 
nappali ellátása 

f) ........................................................................................................................................ Gyermekek átmeneti 
ellátása 

g) ....................................................................................................................................... Család és 
gyermekjóléti szolgáltatások 

h) ....................................................................................................................................... Család és 
gyermekjóléti központ 

i) ........................................................................................................................................ Lakásfenntartással, 
lakhatással összefüggő ellátások 

2.§ 

A rendelet 1-es melléklete helyébe jelen rendelet 1-es melléklete lép. 

3.§ 

Ez a rendelet 2017. március 3. napján lép hatályba. 

 Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin 
 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2017. március 2. napján. 

  Gulyásné dr. Könye Katalin 
  jegyző 

1-es melléklet a 6/2017. (III. 2.) számú önkormányzati rendelethez 

1. Szociális étkeztetés 
Ellátási terület Intézményi térítési díj 
Tamási 490,- Ft 
Hőgyész 550,- Ft 
Pári 480,- Ft 
Kalaznó 440,- Ft 
Dúzs 430,- Ft 
Magyarkeszi 395,- Ft 
Felsőnyék 395,- Ft 
Újireg 395,- Ft 
Nagyszokoly 395,- Ft 
 

2. Ebéd házhozszállítás: 
Ellátási terület Intézményi térítési díj 
Tamási 150,- Ft 
Hőgyész 100,- Ft 
 

3. Házi segítségnyújtás: 
Ellátási terület Intézményi térítési díj 
Tamási Térítésmentes 
Hőgyész Térítésmentes 
Pári Térítésmentes 
Kalaznó Térítésmentes 
Szakály Térítésmentes 
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Mucsi Térítésmentes 
Értény Térítésmentes 
Koppányszántó Térítésmentes 
Magyarkeszi Térítésmentes 
Felsőnyék Térítésmentes 
Újireg Térítésmentes 
Nagyszokoly Térítésmentes 
 

4. Idősek nappali ellátása 
Ellátási terület Intézményi térítési díj 
Tamási Térítésmentes 
Hőgyész Térítésmentes 
Pári Térítésmentes 
Magyarkeszi Térítésmentes 
 

5. Demens nappali ellátás 
Ellátási terület Intézményi térítési díj 
Tamási étkezéssel 490,- Ft 
Tamási étkezés nélkül Térítésmentes 
 

6. Helyettes szülői ellátás 
Ellátási terület Elfogadásra javasolt 

intézményi térítési díj 
Működési engedély szerint 0,- Ft/hó  ,  0,- Ft/nap 
 

7. Családsegítés adósságkezelési tanácsadása az ellátási terület egészén térítésmentes. 
*** 
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