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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. március 2-ai nyilvános ülésének 
határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/2022. (III. 2.) számú 
határozata: 
 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, a végrehajtás 
eredményéről szóló beszámolóval kapcsolatos döntés 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 166/2021. (IX. 1.), a 235/2021. (XI. 
24.), a 258.; a 267. és a 268/2021. (XII. 15.), valamint a 6.; a 7.; a 16.; a 18.; a 20. és a 
21/2022. (II. 2.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2022. (III. 2.) számú 
határozata: 
 
Beszámoló az önkormányzat által elnyert pályázatok megvalósításával kapcsolatban 

tett intézkedésekről 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által elnyert 
pályázatok megvalósításával kapcsolatban az előző ülés óta tett intézkedésekről szóló 
melléklet szerinti beszámolót elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2022. (III. 2.) számú 
határozata: 

2022. március 2.                        XIII. évfolyam 2. szám 



 
 
 

 
Beszámoló a Tamási Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról és döntés a 2022. évi 

támogatásáról 
 

1. Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási 

Önkormányzati Tűzoltóság (7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 96.) 2021. évi 

munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja. 

2. A Képviselő-testület megtárgyalta a Tamási Önkormányzati Tűzoltóság 

kérelmét a működési és fejlesztési költségei támogatására vonatkozóan, és 

200 Ft/állandó lakos/év, azaz összesen 1 599 400,- Ft összeggel támogatja a 

2022. évi működést. 

 
Határidő: támogatási szerződés aláírása: 2022. április 30. 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2022. (III. 2.) számú 
határozata: 
 

Beszámoló a Sportok Háza 2021. évi működéséről 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Sportok Háza (7090 
Tamási, Honvéd u. 2.) 2021. évű működéséről szóló beszámolót és azt elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 26/2022. (III. 2.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város 2022-2027. időszakra szóló „Mozdulj Tamási” elnevezésű 

Sportkoncepciójának elfogadása 

 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Város 

2022-2027. időszakra szóló „Mozdulj Tamási” elnevezésű Sportkoncepcióját és azt 

a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 27/2022. (III. 2.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
1) megtárgyalta Tamási Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról 

(2022.01.01.-2022.03.01. közötti időszakról) szóló beszámolót és azt 
elfogadja. 

2) Tudomásul veszi, hogy a beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2022. 
évi költségvetési rendelettervezetbe beépítésre kerültek. 

 
 
Határidő: 2022. március 2. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 28/2022. (III. 2.) 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 29/2022. (III. 2.) számú 
határozata: 
 

Bizottsági jelentés a 2021. évi második félévi képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
1. a 106/1996. (VIII. 29.) számú határozat végrehajtásaként az Ügyrendi 

Bizottság jelentését a 2021. évi második félévi testületi határozatok 
végrehajtásáról megtárgyalta, s azt elfogadja; 

2. a 175/2021. (IX. 1.) számú határozatban foglalt kisajátítási eljárás 
megindítását határozatlan időre felfüggeszti. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 30/2022. (III. 2.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzata a tulajdonát képező dombóvári 0329/23 hrsz-ú 

ingatlan 142/10000 tulajdoni hányadát értékesítésre kijelöli és Dombóvár Város 

Önkormányzata árajánlatát elfogadva 51.120Ft vételáron Dombóvár Város 

Önkormányzatának értékesíti. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést az Önkormányzat 

nevében aláírja. 

A határozat kivonatával értesíteni rendeli Dombóvár Város Önkormányzatát. 

Határidő: azonnal 

Felelős: a jegyző 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 31/2022. (III. 2.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
tulajdonú víziközművek állami tulajdonba adásáról szóló elterjesztést és úgy dönt, 
hogy mindaddig, amíg a jogi és gazdasági környezet lehetőséget biztosít számára, 
a víziközművekkel nyújtott kötelező közszolgáltatás ellátási felelősségét és a 
tulajdonában álló víziközművek tulajdonjogát nem kívánja az államnak átruházni.  

 
Határidő: A DRV Zrt. tájékoztatására 2022. március 31. 

Felelős: polgármester 



 
 
 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 32/2022. (III. 2.) számú 
határozata: 
 

Kempinggel kapcsolatban elszámolásról döntés 
 
Kemping elszámolással kapcsolatban Tamási Város Önkormányzati Képviselő-
testülete az alábbi döntést hozza: 
 
- jóváhagyja a kemping épületegység villamos hálózat felújítási munkálatainak 

becsült bruttó 3.400.000 Ft összegét, annak beszerzését, ezek alapján az 
elszámolások lehetővé tételét a kemping bérleti díjával történő 
összevezetésével, azzal történő elszámolással egyidejűleg, 

- felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások, szerződések 
aláírására. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 33/2022. (III. 2.) számú 
határozata: 
 
Döntés a Kossuth téri és Szabadság utcai közlekedéstervezési feladatról, valamint 

annak közbeszerzésével kapcsolatos szakértői díjról 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kossuth téri és Szabadság utcai 
közlekedéstervezési feladattal, valamint annak közbeszerzésével kapcsolatos 
szakértői díjjal kapcsolatban dönt arról, hogy 
- támogatja, hogy Tamási Város Önkormányzata a Tamási külterületi lakott 

helyek ivóvízellátásának kiépítése (TKI-KEDV/38-6/2020.) azonosító számú 
pályázati forrásból a feladatot megvalósítsa, közbeszerzési feladat ellátására 
vonatkozóan megbízási szerződést kössön nettó 700.000,- Ft + 27 % ÁFA díj 
ellenében, amelynek költségét a támogatás rendelkezésre nem állásáig a 2022. 
évi költségvetés terhére biztosítja, 

-  felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, továbbá a 
támogatási okirat módosításához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére, 
kérelem elkészítésére, a támogatási okirat aláírására, a szükséges eljárások 
lefolytatására, megrendelések, szerződések megkötésére, nyilatkozatok 
megtételére. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 34/2022. (III. 2.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 34/2022. (III. 2.) számú 
határozata alapján arról dönt, hogy 
 

1. a Zenitserver Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmének megfelelően 
hozzájárul ahhoz, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 6:208. § (1) bekezdése szerint, a 7090 Tamási, Rákóczi utca 
130. szám alatti, Tamási belterület 1181. hrsz. alatti ingatlan 
tekintetében 2019. október 1. napján megkötött bérleti szerződésben a 
bérlő helyébe lépjen 2022. március 3. napjával.  



 
 
 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 35/2022. (III. 2.) számú 
határozata: 
 

Eseti közbeszerzési szabályzat elfogadása városüzemeltetési feladatokhoz 
kapcsolódóan 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 264/2021. (XII. 15.) számú 
határozat végrehajtásaként a városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó 
közbeszerzési eljárások lebonyolítására a melléklet szerinti „Eseti közbeszerzési 
szabályzatot” fogadja el, amelynek aláírására és az abban foglaltak szerinti eljárás 
lefolytatására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 36/2022. (III. 2.) számú 
határozata: 
 

A DÁM Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
- a DÁM Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 5.3. pontja 

értelmében megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 

társulási megállapodás 2022. április 1. napjával történő módosítását; 

- felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás 

aláírására. 

 
Határidő: a megállapodás aláírására: 2022. március 18.   
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 37/2022. (III. 2.) számú 
határozata: 
 

Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének 
véleményezése 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdés h) pontja 
alapján megtárgyalta a Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
(7090 Tamási, Szabadság utca 38-40.) átszervezési javaslatát és az alábbiak szerint 
támogatja azt: 
 
A Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában (7090 Tamási, 
Szabadság utca 38-40.) az alapfokú művészeti oktatás eddigi művészeti ágai mellé 
a táncművészeti ág, társastánc tanszak felvétele. 
 
Határidő: a Tamási Tankerületi Központ értesítésére 2022. március 21. 
Felelős: a polgármester 
 



 
 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete 

a Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.04.) önkormányzati 
rendelet 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 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.04.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 

1. § 

A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. 
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi 
a) költségvetési bevételi előirányzatát 6.500.320 E Ft-ban, 

aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 3.410.996 E Ft-ban 
ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 3.089.324 E Ft-ban 

b) költségvetési kiadási előirányzatát 9.213.350 E Ft-ban, 
ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 3.293.880 E Ft-ban 
bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 5.919.470 E Ft-ban 

c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 2.713.030 E Ft-ban, 
ca) működési költségvetési többletét 117.116 E Ft-ban, 
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 2.830.146 E Ft-ban, 

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 
2.371.412 E Ft-ban, 
da) d.) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 584.312 E Ft-ban, 
db) d.) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 1.787.100 E Ft-ban, 

e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét 
416.348 E Ft-ban, 
ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 41.348 E Ft-ban, 
eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 375.000 E Ft-ban, 

f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek 
kiadását 74.730 E Ft-ban, 
fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 38.328 E Ft-ban, 
fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 36.402 E Ft-ban, 

g) költségvetésének bevételi főösszegét 9.288.080 E Ft-ban, 
h) költségvetésének kiadási főösszegét 9.288.080 E Ft-ban állapítja meg.” 

2. § 

A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 9. 
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi 
a) általános tartalékát 0 E Ft-tal, 
b) céltartalékát 102.526 E Ft-tal hagyja jóvá, melyből: 

ba) 0 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, 

bb)  0 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére, 



 
 
 

bc) 0 E Ft-ot „Diákparlament” működésére, 
bd) 4) 42.509 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére, 
be) 5) 0 E Ft-ot a Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére, 
bf) 6) 0 E Ft-ot a Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére, 
bg) 7) 964 E-Ft-ot az ILST-HUNGARY Kft-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére, 
bh) 8) 0 E Ft-ot a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-től kapott jótállási biztosíték 

összegének elkülönítésére, 
bi) 9) 120 E Ft-ot a Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére, 
bj) 10) 129 E Ft-ot a Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére, 
bk) 11) 1.870 E Ft-ot a Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összegének elkülönítésére, 
bl) 12) 206 E Ft-ot a Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére, 
bm) 13) 527 E Ft-ot a Lackó-Motor Bt-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére, 
bn) 1.845 E Ft-ot az Arker Stúdió Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítésére, 
bo) 0 E Ft-ot pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással,  
bp)37.535 ezer Ft-ot a 2022. évi nettó állami hozzájárulás megelőlegezésének elkülönítésére, 
br) 16.821 ezer Ft-ot a városüzemeltetési feladatokhoz kapott 70 millió Ft támogatásból még fel nem 

használt összegként különít el.” 

3. § 

(1) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 
1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 
2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 
3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 
4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 
5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 
6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 
7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 
8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 
9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 
10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 
11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 
13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 



 
 
 
(13) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 
15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 
16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 
17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 

(16) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 
18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 

(17) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 
19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 

(18) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 
20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 

(19) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 
21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. 

4. § 

A rendelet rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

 
Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester              jegyző 

 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2022. március 3. 
 
                                                                                                   Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                        jegyző 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete 

Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 5. § és 23-24. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) és f) pontjaiban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) 
bekezdés b) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

A rendelet hatálya 

1. § 

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

(2) Az irányított költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös 
megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja. 

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden 
támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden 
támogatásban részesülőre. 

Címrend 

2. § 

(1) A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 3-6. 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 és az önként vállalt 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 2022. évi költségvetése 

3. § 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi 



 
 
 
a) költségvetési bevételi előirányzatát 5.187.016 E Ft-ban, 

aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 3.227.822 E Ft-ban 
ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 1.959.194 E Ft-ban 

b) költségvetési kiadási előirányzatát 7.607.675 E Ft-ban, 
ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 3.086.533 E Ft-ban 
bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 4.521.142 E Ft-ban 

c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 2.420.659 E Ft-ban, 
ca) működési költségvetési többletét 141.289 E Ft-ban, 
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 2.561.948 E Ft-ban, 

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett 
maradványát 2.143.034 E Ft-ban, 
da) d) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 228.724 E Ft-

ban, 
db) d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 1.914.310 E 

Ft-ban, 
e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek 

bevételét 375.000 E Ft-ban, 
ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban, 
eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 375.000 E Ft-

ban, 
f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi 

műveletek kiadását 97.375 E Ft-ban, 
fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 37.535 E Ft-ban, 
fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 59.840 E Ft-ban, 

g) költségvetésének bevételi főösszegét 7.705.050 E Ft-ban, 
h) költségvetésének kiadási főösszegét 7.705.050 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 
és önként vállalt 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 és önként vállalt 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 és önként 
vállalt 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. 

9. § 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi 
a) általános tartalékát 20.000 E Ft-tal, 
b) céltartalékát 84.166 E Ft-al hagyja jóvá, melyből: 

ba) 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, 

bb)  2.000 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére, 
bc)  1.000 E Ft-ot „Diákparlament” működésére, 
bd)  45.005 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére, 
be)  964 E-Ft-ot az ILST-HUNGARY Kft-től kapott jótállási biztosíték összegének 

elkülönítésére, 
bf)  120 E Ft-ot a Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére, 
bg)  129 E Ft-ot a Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének 

elkülönítésére, 
bh)  1.870 E Ft-ot a Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összegének elkülönítésére, 
bi)  206 E Ft-ot a Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére, 
bj)  527 E Ft-ot a Lackó-Motor Bt-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére, 
bk)  1.845 E Ft-ot az Arker Stúdió Kft.-től kapott ajánlati biztosíték elkülönítésére, 
bl)  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 2022. január 1. napján fennálló hitelállományát fajtánként, összegszerűségében 
az éves törlesztési mérték vonatkozásában a 10. számú melléklet tartalmazza. 

13. § 

A Képviselő-testület a 2022. 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. 2022. évben az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel, a 
költségvetési rendeletben működési hitel a 2022. évre nem tervezhető. 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla 
hitelkeret megállapodásnak 150.000 E Ft értékhatárig aláírására, illetve amennyiben a likviditási 
helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér-hitel felvételére. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltak feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a 
Képviselő-testületet illetik meg. 

18. § 

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag 
garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek 
lebonyolítását 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 irodavezető 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. 

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. 8. § és a 10. §. –okban foglaltak alapján 
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 2021. évi CX. 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 

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, illetve 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 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájához 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. 

(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 11/2009. (IV.27.), 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 17,5 %-át. 

(2) Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére megállapított illetményalap 
2022. évi mértéke 62.247 Ft. 

40. § 

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 311.235 Ft/főben állapítja meg. A megállapított összeg a 
munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZOCHO-t is magába foglalja. 

V. Fejezet 
PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSA  

41. § 

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

42. § 

(1) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel a házipénztárába. 

(2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a 
költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint. 

(3) A költségvetési szerv által készpénzben történő kifizetéseinek jogcímei az alábbiak lehetnek: 
a) személyi juttatások: közfoglalkoztatottak nettó illetménye, megbízási díj, hóközi kifizetések, 

fizetési előleg, költségtérítés, önkormányzati díjak, 
b) elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag 

vásárlás, postaköltség, 
c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, 
d) reprezentációs kiadások, 
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  

43. § 

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. 

44. § 



 
 
 
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  

45. § 

Az önkormányzati elismerő címekhez kapcsolódó pénzdíjak az önkormányzati elismerő címekről 
szóló 4/2020.(II.27.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kerülnek kifizetésre. 

VIII. Fejezet 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

46. § 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit az önkormányzat valamennyi 
szerve és intézménye tekintetében – a (2) bekezdésre figyelemmel - a 2022. 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. 

47. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Tamási , 2022. március 2. 
 
 

Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester              jegyző 

 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2022. március 3. 
 
 
                                                                                                  Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

mellékletei: 
 
1. melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege 

Összesen, Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok, Államigazgatási feladatok 
2. melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege: 
  I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 
  II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 
3. melléklet:  Tamási Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése előirányzat csoportok és 

kiemelt előirányzatok szerint 
3/a. melléklet: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-

csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen 
4. melléklet:  A Tamási Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése előirányzat csoportok és 

kiemelt előirányzatok szerint 
4/a. melléklet:  A Tamási Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai 

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és 
összesen 

5. melléklet:  A Tamási Művelődési Központ és Könnyü László Könyvtár 2022. évi költségvetése 
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint 

5/a. melléklet: A Tamási Művelődési Központ és Könnyü László Könyvtár 2022. évi költségvetési 
bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban feladatonként és összesen 

6. melléklet:  Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése előirányzat csoportok 
és kiemelt előirányzatok szerint 

6/a. melléklet: A Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai 
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és 
összesen 

7. melléklet: Tamási Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi engedélyezett 
létszáma, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszáma 

8. melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadási előirányzata 
feladatonként, célonként önkormányzat és költségvetési szervek tagolásában 

9. melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadási előirányzata feladatonként, 
célonként önkormányzat és költségvetési szervek tagolásában 

10. melléklet: Tamási Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 

11. melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2022. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot 



 
 
 

keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 
12. melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 
13. melléklet: Tamási Város Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programok, 

projektek bevételei, kiadásai 
14. melléklet: Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és 

összesítve célok szerint 
15. melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai 
16. melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve 
17. melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2022. évi állami hozzájárulások, támogatások 
18. melléklet: Egyes bevételek célonkénti részletezése 
19. melléklet: Egyes kiadások célonkénti részletezése 
20. tájékoztató tábla: Tamási Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek bemutatása 
21. tájékoztató tábla: Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett 

bevételei, kiadásai 

 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről szóló 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény 12. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a településtervek 
tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 62. (1) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével - a következőket rendeli el. 

1. § 

(1) A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL szóló 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés 
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A rendelet alkalmazásában:) 
„c) Információs vagy más célú berendezés: minden olyan berendezés, amely reklámnak nem 

minősülő információs cél vagy egyéb cél megvalósításával közérdeket szolgál (pl.: 
önkormányzati hirdetőtábla, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, információs 
felülettel rendelkező pad, szeméttároló, kerékpártároló).” 

(2) A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL szóló 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő 
(7) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) A településkép védelmét szolgáló, településképi véleményezési, településkép bejelentési és 
településképi kötelezési eljárásokkal kapcsolatos önkormányzati hatáskört a polgármester 
gyakorolja.” 

2. § 

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL szóló 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 10. § (7) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 



 
 
 
„(7) A saját vállalkozást népszerűsítő berendezések tartó-, illetve hordozó szerkezeteit, felületeit 
úgy kell kialakítani, hogy azok méretei, arányai és alkalmazott anyagai illeszkedjenek az érintett 
épület (építmény) építészeti megoldásaihoz, illetve a településképi környezethez. Mérete legfeljebb 
2 m2 nagyságú lehet, amit az épület egy homlokzatán, saroképület esetén kettő homlokzatán lehet 
elhelyezni.” 

3. § 

(1) A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL című 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdés 
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Településközpont területére vonatkozó egyedi építészeti követelmények:) 
„d) közterületről látszó homlokzaton árnyékoló rendszer legfeljebb 30 cm nagyságú 

függőlegesen lelógó része tartalmazhatja az üzlet vagy más rendeltetési egység cégfeliratát 
vagy logóját, továbbá az árnyékoló szerkezet egyéb grafikát vagy reklámfeliratot nem 
tartalmazhat.” 

(2) A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL című 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdés 
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Városi lakóövezet, Kertvárosi lakóövezet és Falusias lakóövezetre vonatkozó egyedi építészeti 
követelmények:) 
„c) Az épített utcai kerítés anyaga a környezetébe illeszkedő, áttört kell, hogy legyen.” 

(3) A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL című 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 11. § (7) bekezdés 
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Társasházi lakóövezetre vonatkozó egyedi építészeti követelmények:) 
„b) Az épületek és építmények homlokzatát a környezetbe illeszkedő módon kell kialakítani, 

továbbá az épületek és építmények homlokzatán cégfeliratot, építés évét megjelölő szövegen 
kívül festéssel egyéb felirat, ábra, kép nem helyezhető el.” 

(4) A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL című 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 11. § (12) 
bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A Kertgazdasági területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények) 
„f) ) A tető héjalása égetett natúr, terrakotta, grafit, barna színnel alakítható ki.” 

(5) A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL című 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 11. § (14) 
bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(Üdülőterületekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények:) 
„c) A közterületi oldalon vagy szomszédos telekhatárok között létesített kerítést 1,8 m-t meg nem 

haladó magassággal kell kialakítani. 
d) Az épített kerítés anyaga a környezetébe illeszkedő, áttört kell, hogy legyen.” 

(6) A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL című 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 11. § (16) 
bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A Beépítésre nem szánt külterületekre vonatkozóegyedi építészeti követelmények:) 
„a) A tető héjalása égetett natúr, terrakotta, grafit, barna színnel alakítható ki 
b) A területen csak 2 m magasságot nem meghaladó, áttört kerítés létesíthető.” 



 
 
 

4. § 

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL szóló 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 17. §-a a következő 
(9) bekezdéssel egészül ki: 

„(9) A rendezvények népszerűsítését célzó hirdetmények ideiglenes jelleggel, legfeljebb 12 hét 
időtartamra kihelyezhetők.” 

5. § 

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL szóló 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A véleményezési anyagot a 3. mellékletben foglalt mintának megfelelő tartalommal kell 
benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a tervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített 
helyszínrajzot, eltérő szintek alaprajzait, homlokzatokat, műszaki leírást.” 

6. § 

(1) A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL szóló 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés 
h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók köre:) 
„h) meglévő építmények rendeltetésének részleges, vagy teljes megváltoztatása, valamint 

rendeltetési egység számának megváltoztatása esetén.” 

(2) A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL szóló 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 20. § (3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A kérelemhez csatolni kell a tervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített 
helyszínrajzot, eltérő szintek alaprajzait, homlokzatokat, műszaki leírást.” 

7. § 

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL szóló 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A településképi követelmények településképi kötelezésben megállapított határidőre történő 
nem teljesítése esetére az ingatlan tulajdonosával szemben 100.000 forinttól 1.000.000 forintig 
terjedő településkép-védelmi bírság szabható ki.” 

8. § 

Hatályát veszti A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL című 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 
a) 10. § (5) bekezdése, 
2. 11. § (2) bekezdés g) pontja, 
3. 11. § (3) bekezdés c) pontja, 
4. 11. § (4) bekezdés a) és b) pontja, 
5. 11. § (5) bekezdése, 
6. 11. § (6) bekezdés a) pontja, 
7. 11. § (6) bekezdés d) pontja, 
8. 11. § (7) bekezdés e) pontja, 
9. 11. § (8) bekezdés b) pontja, 



 
 
 
10. 11. § (9) és (10) bekezdése, 
11. 11. § (11) bekezdés b) pontja, 
12. 11. § (12) bekezdés a) pontja, 
13. 11. § (12) bekezdés e) pontja, 
14. 11. § (13) bekezdése, 
15. 11. § (14) bekezdés b) pontja, 
16. 11. § (14) bekezdés e) pontja, 
17. 11. § (15) bekezdése. 

9. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Tamási, 2022. március 2. 
 

Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester              jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2022. március 3. 
 
 
                                                                                                   Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                          jegyző 
 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete 

Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 
28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el. 

1. § 

A TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című 
19/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Hatályát veszti a TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL című 19/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 
a) 9. § (3) és (4) bekezdése, 
b) 39. § h) pont hb) alpontja. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 



 
 
 
 
Tamási , 2022. március 2. 
 

 
Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester              jegyző 

 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2022. március 3. 
 
 
                                                                                                   Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                          jegyző 
1. melléklet 

„3/a. melléklet 

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök 

1. Külterületi szórványterületek haszonbérbe adása, értékesítése. 

2. Önkormányzati tulajdonú lakó- és üdülőtelek elidegenítése esetében vevő kijelölése. 

3. Elidegenítési tilalom feloldása. 

4. Ellátja a külön jogszabályban a testület hatáskörébe utalt rendkívüli és rendszeres szociális, illetve 
gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatásköröket. 

5. Engedélyezi a beépítési kötelezettség határidejének egyszeri, legfeljebb két évvel történő 
meghosszabbítását. 

6. Kiadja a külterületi biztos megbízását. 

7. Kiutaltatja a helyi iparűzési adóról való rendelkezés összegét a megjelölteknek. 

8. Az illetékes bizottság(ok) egyetértését követően jóváhagyja az intézmények szervezeti és 
működési szabályzatát, házirendjét, minőségirányítási programját, nevelési, illetve pedagógiai, 
továbbképzési, továbbá pedagógiai-művelődési programját. 

9. Ellátja a vagyonrendelet szerint átruházott feladat- és hatásköröket. 

10. A közfoglalkoztatási terv alapján elbírálja és megköti a megállapodást a rendszeres szociális 
segélyezettel, amennyiben a közfoglalkoztatást biztosítani tudja. 

11. Dönt a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseknél az ajánlatkérési eljárás megindításáról, 
aláírja – a bíráló bizottság véleményezését követően - az ajánlattételi felhívást, valamint a beérkezett 
ajánlatokat – a bíráló bizottság javaslatát követően – értékeli és meghozza az eljárást illetve egyes 
szakaszait lezáró döntést a nyertes pályázó vonatkozásában, aláírja a vonatkozó szerződést. 

12. Dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról és lebonyolításáról, a közbeszerzési bíráló bizottság 
véleményezését követően aláírja az ajánlati felhívást, ajánlati dokumentációt, meghatározza a 
lebonyolításért felelős személyt, továbbá – ha nem munkaköri kötelessége a feladat – az azért járó 



 
 
 
díjazást. A közbeszerzési bíráló bizottság javaslata alapján meghozza a közbeszerzési eljárást, illetve 
egyes szakaszait lezáró döntést. Amennyiben a lebonyolító, a bíráló bizottság vagy a polgármester 
véleménye eltérő, úgy az elbírálás kérdésében a képviselő-testület dönt. 

13. Dönt pénzügyi kötelezettséggel nem járó pályázat benyújtásáról. 

14. Elengedheti, vagy mérsékelheti a közterület-használati díjat. 

15. Adósságkezelésre a hitelezőkkel megállapodást köt. 

16. Hozzájárulását adja önkormányzat javára bejegyzett jogok (pl. jelzálogjog, elidegenítési és 
terheli tilalom) törléséhez – az alapjául szolgáló követelés megszűnése esetén. 

17. Megadja az önkormányzat tulajdonában lévő utakkal kapcsolatos útkezelői és tulajdonosi 
hozzájárulást. 

18. Módosítja az egészségügyi alapellátás keretében kötött feladat-ellátási szerződéseket a rendelési 
idő vonatkozásában, amennyiben a rendelési idő összesen mértéke nem csökken, valamint a 
szakasszisztens nevének vonatkozásában. 

19. Dönt az államháztartáson kívüli forrás átvételéről. 

20. Gyakorolja a településkép védelmét szolgáló, településképi véleményezési, településkép 
bejelentési és településképi kötelezési eljárásokkal kapcsolatos önkormányzati hatáskört. 

21. Dönt az arra érdemes elhunyt személynek az iránta való megbecsülés méltó módon történő 
kifejezése, és a hozzátartozók gyászában történő osztozás kifejezéseképpen az önkormányzat saját 
halottjává történő nyilvánítása tárgyában. 

22. Jóváhagyja az intézmények minőségirányítási, nevelési, illetve pedagógiai, továbbképzési 
továbbá pedagógiai-művelődési programját. 

23. Védőnői munkakör esetében dönt a pályázatok elbírálásáról és a nyertes pályázóval 
egészségügyi szolgálati munkaszerződés megkötéséről. 

24. Gyakorolja a képviselő-testület által hozott rendeletekben meghatározott jogosítványokat.” 

 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2000. (IV. 3.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) és e) pontjaiban és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

1. § 

(1) Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2000. (IV.3.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2000. (IV.3.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 



 
 
 
(3) Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2000. (IV.3.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
Tamási , 2022. március 2. 
 

 
 

Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester              jegyző 

 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2022. március 3. 
 
 
                                                                                                   Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                          jegyző 
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Tamási Közlöny 
 

Tamási Város Önkormányzatának Hivatalos Lapja, a 19/2014. (XI 
28.) számú rendelet 31. § (3) bekezdése alapján. 
Kiadja: Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 

 


