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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2020. június 24-ei munkaterv szerinti képviselőtestületi ülésének határozatai:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 107/2020. (VI. 24.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 13/2016. (II. 3.), a 4; a 9.; a 10.; a 11.; a 12. és
a 20/2020. (I. 22.), valamint a 23.; a 27.; a 29. és a 32/2020. (II. 26.) számú lejárt határidejű
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 108/2020. (VI. 24.) számú határozata:
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 109/2020. (VI. 24.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a veszélyhelyzet idején hozott 34.; a 35. és a
36/2020. (III. 15.), a 37.; a 38.; a 39.; a 40.; a 41.; a 42.; a 43.; a 44.; a 45.; a 46.; a 47.; a 48. és a
49/2020. (III. 23.), az 50.; az 51.; az 52. és az 53/2020. (III. 30.), az 54/2020. (IV. 2.), az 55.; az
56.; az 57.; az 58.; az 59.; a 60. és a 61/2020. (IV. 15.), a 62.; a 63.; a 64.; a 65.; a 66.; a 67.; a
68.; a 69.; a 70.; a 71.; a 72.; a 73.; a 74.; a 75.; a 76.; a 77.; a 78.; a 79.; a 80. és a 81/2020. (IV.
30.), a 82.; a 83. és a 84/2020. (V. 11.), valamint a 85.; a 86.; a 87.; a 88.; a 89.; a 90.; a 91.; a
92.; a 93.; a 94.; a 95.; a 96.; a 97.; a 98.; a 99.; a 100.; a 101.; a 102.; a 103.; a 104.; a 105. és a
106/2020. (V. 27.) számú polgármesteri határozatokról, valamint a 7/2020. (III. 16.), a 8/2020.
(III. 23.), a 9/2020.(III. 23.), a 10/2020. (III.26.), a 11/2020. (III. 26.), a 12/2020. (III. 30.), a
13/2020. (IV. 15.), a 14/2020.(IV. 30.), a 15/2020. (V. 28.), a 16/2020. (V. 28.), a 17/2020. (V.
28.) és a 18/2020. (V. 28.) önkormányzati rendeletekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi,
azokat jóváhagyja.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 110/2020. (VI. 24.) számú határozata:
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Rendelőintézet
működéséről szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 111/2020. (VI. 24.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunántúli Regionális Vízmű
Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) üzemeltetői tevékenységéről szóló tájékoztatóját és azt
elfogadja.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 112/2020. (VI. 24.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási és Környéke
Szociális Központ által a veszélyhelyzet idején nyújtott ellátásokról szóló tájékoztatót és azt
tudomásul veszi.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 113/2020. (VI. 24.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi összefoglaló
belső ellenőrzési jelentését elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyásné dr. Könye Katalin jegyző
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 114/2020. (VI. 24.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 138.§ (3) bekezdés g)
pontja értelmében megtárgyalta a 2019. évi jegyzői adóbeszámolót és azt elfogadja.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 115/2020. (VI. 24.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta Tamási Város
Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatának módosítását és azt a mellékelt tartalommal
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 116/2020. (VI. 24.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal módosítja.

önkormányzat

2020.

évi

határidő: értelemszerű
felelős: polgármester
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 117/2020. (VI. 24.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. örvény 4. § (2) bek. d) pontjában hivatkozott
feladatának ellátása érdekében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtési, elszállítási és ártalommentes elhelyezési szolgáltatás elvégzésére pályázatot
ír ki a mellékelt tartalommal;
2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás www.tamasi.hu
internetes oldalon, valamint rövidített formában a Tamási Táj önkormányzati újságban
való megjelentetéséről;
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3.
4.

felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat során legjobb ajánlatot nyújtó
pályázóval a közszolgáltatási szerződést megkösse;
dönt arról, hogy a pályázat eredményeként megkötendő szerződés létrejöttéig a
jelenlegi pályázatot meghosszabbítja.

Határidő:
Felelős:

értelemszerű, az 1. pont esetében 5 nap
polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 118/2020. (VI. 24.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
−

támogatja, hogy Tamási Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (költségvetési törvény)
3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása pályázati kiírás keretében az önkormányzat tulajdonában álló
Páva utca 2079/8 helyrajzi számú és a Garay utca 337/1 helyrajzi számú belterületi utak
felújítása tárgyában pályázatot nyújtson be,

−

a nettó 14.528.764,-Ft (bruttó 18.451.530,-Ft) összköltségű pályázathoz szükséges nettó
7.264.382,- Ft (bruttó 9.225.765,-Ft) saját forrást/önrészt a 2020. évi költségvetés
terhére biztosítja,

−

felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázat lebonyolításával
kapcsolatos eljárások lefolytatására, szerződések megkötésére, nyilatkozatok
megtételére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 119/2020. (VI. 24.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2020 évi költségvetésének
terhére bruttó 925.500Ft összeget biztosít a Tamási rekultivált hulladéklerakó éves monitoring
vizsgálatainak elvégzésére és az éves jelentési kötelezettség teljesítésére.
Felhatalmazza a polgármester, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges munkákat megrendelje,
szerződést aláírja.
Határidő:
Felelős:

2020. július 1.
Porga Ferenc polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 120/2020. (VI. 24.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Hunyadi tér-Hunyadi
utca közötti ivóvíz nyomóvezeték kerüljön kiváltásra. Annak költségét a 2020. évi GFT.-ben
szereplő „Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére” biztosított keret
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármester, hogy a vezeték kiváltását a DRV. Zrt.-től megrendelje.
Határidő:
Felelős:

2020. július 1.
Porga Ferenc polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 121/2020. (VI. 24.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Látogatóközpont épülete (7090 Tamási
Hársfa u. 92. hrsz: 01031/7) kapcsán dönt arról, hogy a látogatóközpont épületében
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-

a kiállítás szervezés, kiállítás tervezés (látogatómenedzsment) szakértői szolgáltatások
nyújtása,
az épület egyéb kitáblázása, illetve stílusának megteremtéséhez szükséges kiegészítő
elemek, feliratok készíttetése
a beszerzésre kerülő eszközök telepítésével kapcsolatos műszaki beavatkozások
(villamos- és építőmesteri munkálatok),
a villamos almérők felszerelése miatt
felmerülő költségeket – hozzávetőlegesen 3.500.000,-Ft – a 2020. évi költségvetés terhére
vállalja viselni.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, megrendelések megtételére, az
ajánlatok bekérésére, a beszerzések lefolytatására, a szerződések megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős:
a polgármester
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 122/2020. (VI. 24.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 7090 Tamási 698/14 helyrajzi számú
ingatlan értékesítésével kapcsolatban dönt arról, hogy
Tamási Város Önkormányzatának tulajdonában álló tamási, 698/14 hrsz-ú, kivett
közterület művelési ágú, Lk-2 terület felhasználású ingatlanból 6,40 m x 7,0 m azaz 44,8
m2-t eladásra javasolja Szarvas Géza (7090 Tamási, Liszt F. u. 1.) részére, amennyiben az
ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatra korábban elutasító önkormányzati döntés nem
került elfogadásra,
az érintett területet a telekmegosztást követően vagyonrendeletében a
forgalomképtelen törzsvagyonból átvezeti a forgalomképes vagyon körébe
az ingatlan vételárát 4.500 Ft + áfa/m2 áron állapítja meg
a megosztási, telekalakítási és eljárási költségek, továbbá az adásvételi szerződés
elkészítésének költsége, valamint az értékesítéssel kapcsolatos egyéb költések (hatósági
díjak, stb.) a vevőt terhelik.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 123/2020. (VI. 24.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 7090 Tamási 1292/10 helyrajzi számú
ingatlan értékesítésével kapcsolatban dönt arról, hogy
Tamási Város Önkormányzatának tulajdonában álló tamási, 1292/10 hrsz-ú, kivett helyi
közút művelési ágú ingatlan 3 m x 5 m, azaz 15 m2 területét eladásra javasolja Theisz
János (7090 Tamási, Szabadság u. 1/A.) részére,
az érintett területet a telekmegosztást követően vagyonrendeletében a forgalomképtelen
törzsvagyonból átvezeti a forgalomképes vagyon körébe,
az ingatlan vételárát 4.500 Ft + áfa/m2 áron állapítja meg,
a megosztási, telekalakítási és eljárási költségek, továbbá az adásvételi szerződés
elkészítésének költsége, valamint az értékesítéssel kapcsolatos egyéb költések (hatósági
díjak, stb.) a vevőt terhelik.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 124/2020. (VI. 24.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy VP6-19.2.1.-83-7-20 Helyi
érték és szolgáltatás fejlesztése 2020. (LEADER) elnevezésű pályázati kiírásra pályázatot nyújt
be a Fornád településrészen játszótér kialakítására.
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A pályázott támogatási összeg 5.000.000,- Ft, a támogatási összegen felüli részt saját
erőként, maximum 500.000,- Ft-ig költségvetéséből biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a kapcsolódó
beszerzések lefolytatására, szerződések megkötésére.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 125/2020. (VI. 24.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tamási Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata által VP6-19.2.1.-83-7-20 Helyi érték és szolgáltatás
fejlesztése 2020. (LEADER) elnevezésű pályázati kiírásra benyújtásra kerülő pályázat
megvalósítása esetén az önkormányzat tulajdonában álló városi területen belül Skate Park
(gördeszka park) kerüljön kialakításra. A nemzetiségi önkormányzat pályázatához szükséges
önerőt maximum 500.000,- Ft-ig költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásként
biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 126/2020. (VI. 24.) számú határozata:
1. Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tamási Város Polgármesterének
53/2020. (III. 30.) számú határozatában biztosított kedvezményt, miszerint az
egészségügyben szolgálatot teljesítő munkavállalók ingyenesen és korlátlanul utazhatnak a
veszélyhelyzet ideje alatt a helyi közösségi közlekedési eszközökön, 2020. július 31. napjáig
meghosszabbítja, és ezen időpontig továbbra is biztosítja a veszélyhelyzet idején a
díjmentes utazási jogosultságukhoz igazolásul felmutatott egyes okmányok elfogadását.
2. A képviselő-testület úgy határoz, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatások
vonatkozásában biztosítja a diákok számára az alábbi igazolások elfogadását, legkésőbb
2020. december 15-ig:
- a 2019/2020 tanév I. féléves érvényesítő matricával érvényesített diákigazolványokat,
továbbá
- a nem eredeti, hanem nyomtatott aláírást és pecsétet tartalmazó vagy aláírást és
pecsétet egyáltalán nem tartalmazó, a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján kiadott
igazolásokat is.
Határidő:
Felelős:

értelemszerű
polgármester
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2020. (VI. 25.)
önkormányzati rendelete
A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat megrendezéséről és díjáról szóló 25/2017.(IX.28.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
biztosított feladatkörében eljárva, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában
kapott felhatalmazás alapján – 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 házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat megrendezéséről és díjáról szóló 25/2017.(IX.28.) számú
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (2) és (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek valamint a § kiegészül a következő (5) bekezdéssel:
„(2) A külső helyszínen megtartásra kerülő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttével
kapcsolatos szolgáltatásokért – kellékek biztosítása, ital felszolgálás - az e rendelet mellékletében
meghatározott szolgáltatási díjat kell fizetni.
(4) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségégben megtartásra kerülő házasságkötés és bejegyzett élettársi
kapcsolat létrejötte esetén szolgáltatási díjat nem kell fizetni.
(5) A polgármesteri hivatal erre kijelölt dísztermében nyújtott szolgáltatásért – kellékek biztosítása,
zeneszolgáltatás, ital felszolgálás – az e rendelet mellékletében meghatározott szolgáltatási díjat kell
fizetni.”

2.§
A rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
3.§
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően a házassági
és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentését követően indult eljárásokban kell
alkalmazni.

Porga Ferenc
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve:
Tamási, 2020. június 25. napján.
Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző
„Melléklet a 21/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez”
A polgármesteri hivatal dísztermében és a külső helyszínen megtartásra kerülő házasságkötési eljárás és
bejegyzett élettársi kapcsolat megrendezésével kapcsolatos szolgáltatások díjtételei:
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Hivatali munkaidőn belül

Hivatali munkaidőn kívül

Hivatal dísztermében
nyújtott kapcsolódó
szolgáltatás
a felek legalább egyike
Tamási közigazgatási
területén rendelkezik
bejelentett lakóhellyel
5.000 Ft
a felek egyike sem
rendelkezik Tamási
közigazgatási területén
bejelentett lakóhellyel
10.000 Ft
a felek legalább egyike
Tamási közigazgatási
területén rendelkezik
bejelentett lakóhellyel
15.000 Ft
a felek egyike sem
rendelkezik Tamási
közigazgatási területén
bejelentett lakóhellyel
20.000 Ft

Hivatali helyiségen kívül
nyújtott szolgáltatás

35.000 Ft

a felek legalább egyike
Tamási közigazgatási
területén rendelkezik
bejelentett lakóhellyel
35.000 Ft
a felek egyike sem
rendelkezik Tamási
közigazgatási területén
bejelentett lakóhellyel
50.000 Ft

Az anyakönyvvezetőt megillető hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötési eljárás és bejegyzett
élettársi kapcsolat megrendezésével kapcsolatos munkavégzésért megillető díj:
Hivatal dísztermében

Hivatali helyiségen kívül

10.000 Ft

14.000 Ft

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
a parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. §-ában foglaltakra – a város gépjármű
parkolási feltételeinek megoldására, a parkolóhely létesítésére, e kötelezettség megváltására az alábbi
rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Tamási város közigazgatási területén új épületek, építmények építésére,
meglévő épületek, építmények bővítésére, átalakítására, rendeltetés módosítására, valamint minden olyan
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további építési és rendeltetésmód változtatási tevékenységre, amely gépjármű elhelyezési kötelezettséget
von maga után.

A rendelet célja
2.§
(1) A rendelet célja, hogy Tamási város közigazgatási területén – az Országos település rendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OTÉK) meghatározott – az
építmény, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához előírt gépjármű parkoló
elhelyezési lehetőségét, létesítését a helyi építési szabályzatról szóló rendelet (a továbbiakban: HÉSZ), a
településkép védelméről szóló rendelet (a továbbiakban: TKR) és a helyi sajátosságok figyelembevételével
biztosítsa.
(2) Az építtető járműtároló, parkoló- és rakodóhelyeket (a továbbiakban: parkoló) a gépjármű - elhelyezési
kötelezettséget eredményező építési tevékenység használatbavételi engedély, fennmaradási engedély
kiadásáig, használatbavétel tudomásulvételig, egyszerű bejelentéssel épült épület esetén az épület
használatát lehetővé tevő hatósági bizonyítvány kiadásáig, vagy a rendeltetésmód megváltoztatása
időpontjáig köteles elkészíteni.
(3) A használatbavételi engedély, a fennmaradási engedély, az egyszerű bejelentéssel épült épület esetén,
valamint a rendeltetésmód megváltoztatáshoz a hatósági bizonyítvány kiadásának feltétele az előírt számú
parkolók meglétének igazolása.
(4) Az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK és a HÉSZ szerint előírt mennyiségű és
fajtájú parkolót, gépjárműtároló helyiséget, illetve rakodóhelyeket az építményhez tartozó telken,
területen vagy az építményben kell biztosítani.
(5) A város területén a telken létesítendő első lakás esetén 2 parkoló/lakás, minden e feletti lakásszám
esetén 1,5 parkoló/lakás létesítendő. Lakás létesítése esetén csak az előbbiek szerint megállapított összes
kötelezően kialakítandó parkolómennyiség feletti, önként létesített parkolószám valósítható meg gépi
eszköz alkalmazásával. Más funkció esetén az összes kötelezően kialakítandó parkolómennyiség feletti,
önként létesített parkolószám valósítható meg gépi eszköz alkalmazásával. Az előírt férőhelyeket egész
számban kell biztosítani a kerekítés általános szabályainak figyelembevételével.

Parkolóhelyek létesítése
3.§
(1)
Amennyiben az épülethez, építményhez tartozó építési telken nem, vagy csak részben biztosítható
a gépjármű parkolók kialakítása, ezen kötelezettséget - engedély birtokában - az ingatlan közterületi
bejárójától számított 500 méteren belül - gyalogosan megközelíthető közterületen történő parkolóhely
kialakításával lehet teljesíteni.
(2)
Az építtető a parkolóhelyet a rendezési terv szerint meghatározott közlekedésre szánt területének
felhasználásával - az út kezelőjének hozzájárulásával, valamint az önkormányzat által elfogadott tervek
engedélyek és előírások alapján – megépíti.
(3) Az ehhez szükséges 1. sz. melléklet szerinti kérelmet a Tamási Polgármesteri Hivatal Hatósági
Irodájának Műszaki Hatósági Csoportjához (a továbbiakban: Műszaki Hatósági Csoport) kell benyújtani,
amely kijelöli a parkolóhelyek kialakítására alkalmas közterületet és véleményezésre továbbítja a főépítész
számára.
(4)
Az alkalmas közterület kijelöléséről a polgármester dönt a város főépítész véleményének
ismeretében.
(5) A közterületen létesített parkoló, mint közparkoló az önkormányzat vagyonának része, melyről a
Műszaki Hatósági Csoport vezet nyilvántartást.
(6)
A közterületen megépítésre kerülő parkolóhely az önkormányzat tulajdona, azon az építtető sem
tulajdonjogot, sem kizárólagos használati jogot nem szerez.
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(7)
A kérelmező, tulajdonos, beruházó stb. a parkolóhelyet a használatbavételi engedély, a
fennmaradási engedély, a hatósági bizonyítvány kiadásáig köteles megépíteni.
(8)
Az (1) – (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a már meglévő építmények építési,
használatbavételi, fennmaradási engedély vagy rendeltetési módjának változása során is alkalmazni kell,
ha az előző állapothoz képest parkolóhely kialakítása szükséges.
(9)
Az előírt parkolóhelyek száma és fajtája a műszaki leírás közlekedési tervfejezetében és a
helyszínrajzon kerül meghatározásra.
(10)
Több egymás melletti építmény részére közös parkolóhely kialakítása is engedélyezhető.
(11)
A tíz (10) férőhelynél nagyobb parkolót fásítani kell úgy, hogy minden négy (4) megkezdett
parkolóhely után egy (1) darab nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni.

A Parkolóhelyek létesítésére indult eljárás
4.§
(1) Az OTÉK rendelkezései alapján számított parkolóhelyek létesítésére irányuló eljárás a parkolóhely
létesítésére kötelezett kérelmező kérelmére indul, amelyet a Tamási Polgármesteri Hivatalhoz kell címezni
és a Műszaki Hatósági Csoporthoz kell benyújtani.
(2) A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a parkolóhely-létesítésére kötelezett kérelmező nevét, lakóhelyét, jogi személy esetén megnevezését,
székhelyét, cégjegyzékszámát, képviselője nevét;
b) az OTÉK előírásai szerint ténylegesen kialakítandó parkolóhelyek elhelyezésének igazolását (helyszín
megjelölését a telekhatártól mért távolság feltüntetésével, az illetékes útügyi hatóság engedélyét,
amennyiben szükséges a parkolók kiépítésével kapcsolatban, szükség esetén tulajdonosi hozzájárulást);
c) az adott engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó, közterületen kialakítandó parkoló közlekedés-építési
műszaki tervdokumentációt;
d) a parkolóhely építés időbeli ütemezési tervét.
(3)
A közterületen, egyedi kérelem alapján biztosítandó parkolóhely kialakításáról, az építés
feltételeiről a polgármester dönt, a főépítész és az érintett közút kezelőjének szakmai véleménye alapján.
Parkolóhelyek megváltása
5.§
(1) Abban az esetben, ha a parkolók sem az építmény területén és telkén, sem pedig - külön engedély
alapján - közterületen nem valósíthatók meg, úgy az építtető a hiányként mutatkozó számú
parkolóhelyeket - az 1. számú melléklet szerinti kérelemben történő erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata
szerint - az önkormányzattal kötött külön szerződés alapján - díj fizetése ellenében - megválthatja. Az
önkormányzat nevében a megállapodást a polgármester köti meg. Építési telkenként legfeljebb 10 (tíz)
parkolóhely váltható meg.
(2) A kérelmező a megváltási díjat a megállapodás megkötésétől számított 15 napon belül köteles a
Tamási Város Önkormányzat költségvetési számlájára befizetni.
(3) A megváltási díj mértéke parkoló helyenként 500.000,- forint + ÁFA.
(4) A parkolóhelyek megváltásából befolyó összegeket külön kell kezelni és a befolyt megváltási díj e cél
szerinti felhasználására – a pénzügyi bizottság véleménye alapján – a polgármester tesz javaslatot a
képviselő-testületnek.
(5) A polgármester természetes személy építtető kérelme esetén engedélyezheti a megváltási díj
legfeljebb 6 (hat) havi részletekben történő megfizetését is.
(6) A gépjármű elhelyezésre kötelezett, amennyiben a kivitelezést nem kezdi meg és nyilatkozik arról,
hogy nem valósítja meg, a befizetett összeget visszaigényelheti, amelyet az önkormányzat az (1)
bekezdésben megkötött megállapodás módosításának aláírását követő 30 napon belül köteles
visszafizetni.
(7) A megváltásra kerülő parkolóhely az önkormányzat tulajdona, azon az építtető sem tulajdonjogot, sem
kizárólagos használati jogot nem szerez.
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A parkolóhelyek megváltására indult eljárás
6.§
(1) Az OTÉK rendelkezései alapján számított megváltható parkolóhelyek megváltására irányuló eljárás a
parkolóhely létesítésére kötelezett kérelmező kérelmére indul, amelyet a Tamási Polgármesteri Hivatalhoz
kell címezni és a Műszaki Hatósági Csoporthoz kell benyújtani.
(2) A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) parkolóhely-létesítésére kötelezett kérelmező nevét, lakóhelyét, jogi személy esetén megnevezését,
székhelyét, cégjegyzékszámát, képviselője nevét;
b) az OTÉK és a HÉSZ előírásai szerint a megváltandó parkolóhelyek elhelyezésének igazolását (helyszín
megjelölését a telekhatártól mért távolság feltüntetésével, az illetékes útügyi hatóság engedélyét,
amennyiben szükséges a tulajdonosi hozzájárulást);
c) a megváltandó parkolószámot és a pénzbeli megváltás összegét;
d) a 3. § (2) bekezdésében meghatározott részletfizetés kérelmezése esetén az erre irányuló kérelmet,
ígérvényt a bankgarancia kibocsátására.
(3) A parkolóhely megváltásáról a polgármester megállapodást köt a kérelmezővel. A megállapodásnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a megváltási összeg egyösszegű befizetésének kötelezettségét;
b) a befizetés határidejét;
c) az OTÉK és a HÉSZ előírásai szerint a megváltandó parkolóhelyek megjelölését;
d) amennyiben a kérelmező a 3. § (2) bekezdése szerint a megváltási összeg befizetésére részletfizetés
engedélyezését kéri, a megállapodásnak tartalmaznia kell a részletfizetés feltételeit, továbbá a
bankgaranciára - mely a szerződés mellékletét képezi - vonatkozó rendelkezéseket.
(4) A megváltási összeg egyösszegű befizetésének teljesítéséről a kérelmező részére az önkormányzat
igazolást állít ki.

Záró és átmeneti rendelkezések
7.§
(1) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult olyan eljárásokban kell alkalmazni,
melyek új építmények létesítésére, meglévő építmények bővítésére, átalakítására, rendeltetés
módosítására irányulnak, valamint minden olyan további építési tevékenységre, amely gépjármű elhelyezési kötelezettséget von maga után.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tamási Város Önkormányzat Képviselőtestületének a parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 22/2000. (X. 8.) számú önkormányzati
rendelete.
Tamási, 2020. június 24.

Porga Ferenc
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. június 25.

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző
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1. számú melléklet az építményekhez szükséges parkolóhely létesítéséről és megváltásról szóló ?/2020.
(????) önkormányzati rendelethez
Személygépkocsi parkolóhely létesítés/megváltás iránti kérelem
A kérelmező adatai
Kérelmező neve: ……………………………..………………………………………………………………………
Születési neve: ……………………………..………………………………………………………………………….
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………
Értesítési címe: …………………………………………………………………………………………………………
Telefonszám: ……………………………………………………………………………………………………………
Email cím: …………………………………………………………………………………………………………………
A kérelemmel érintett ingatlan adatai
Település megnevezése: …………………………………………………………………………………………..
Közterület megnevezése: …………………………………………………………………………………………
Helyrajzi szám: …………………………………………………………………………………………………………
A kérelem tárgya és annak rövid leírása:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
A csatolandó mellékletek listája:
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Kelt: ………………………………………………………

………………………………………………..
kérelmező aláírása

2. számú melléklet az építményekhez szükséges parkolóhely létesítéséről szóló ?/2020. (????)
önkormányzati rendelethez

Megállapodás személygépkocsi parkolóhely létesítésről

Amely létrejött egyrészről
név: Tamási Város Önkormányzata
cím: 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.
adószám: 15733438-2-17
képviseli: …………………………………. polgármester, (továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről
név: …………………………………………………………
cím: …………………………………………………………..
adószám: …………………………………………………..
képviseli: …………………………………………………… (továbbiakban: Kérelmező)
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének a parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló
???/2020. () rendelete (a továbbiakban: rendelet) az építési/használatbavételi illetőleg tevékenység
gyakorlására vonatkozó hatósági engedélyezési eljárások során lehetővé tette a gépjármű parkolóhely
létesítését a rendeletben meghatározott feltételek szerint. Felek a rendeletben meghatározott
lehetőséggel élve, a Kérelmező által benyújtott ……………………………………… iktatószámú kérelem
teljesíthetősége érdekében, az alábbiakban állapodnak meg:
1. Kérelmező kérelmet nyújtott be a Tamási, ……………………………………hrsz-ú, természetben Tamási,
………………………………………………………………… szám alatt található ingatlanon építési/használatbavételi
illetőleg tevékenység gyakorlására vonatkozó engedély kiadása (a továbbiakban együtt: engedély)
iránt. A Kérelmező által becsatolt iratok alapján Felek megállapították, hogy a kérelem
teljesítéséhez …………… db gépjármű parkolóhely építése szükséges.
2. Kérelmező jelen megállapodás aláírásával kérelme teljesíthetősége érdekében az Önkormányzat
rendeletében meghatározottak szerint gépjármű parkolóhely megépítését vállalja. Kérelmező
kijelenti, hogy a nyilatkozata feltétel nélküli és visszavonhatatlan.
3. Kérelmező tudomásul veszi, hogy amennyiben a parkolási igényű létesítmény rendeltetése a
későbbiek során olyan módon változik, hogy annak OTÉK szerinti parkolóhely szükséglete csökken,
a megépített parkoló nem bontható el, illetve a megépítésre fordított költség nem igényelhető
vissza.
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4. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Tamási Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2020. () rendeletében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvényben, az OTÉK-ban és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt
rendelkezések az irányadóak.
5. Felek jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitáikat békés úton kívánják rendezni, és csak
ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz. A bírósági eljárásra értékhatártól függően felek
kikötik a Tamási Járásbíróság illetékességét. A Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, felolvasás és kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag aláírják.
Tamási, 20……. év …………………..hó …………….nap

Tamási Város Önkormányzata
képviseletében
polgármester

kérelmező

jogi ellenjegyző
jegyző

pénzügyi ellenjegyző
pénzügyi irodavezető

3. számú melléklet az építményekhez szükséges parkolóhely létesítéséről és megváltásról szóló ?/2020.
(????) önkormányzati rendelethez

Megállapodás személygépkocsi parkolóhely megváltásáról

Amely létrejött egyrészről
név: Tamási Város Önkormányzata
cím: 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.
adószám: 15733438-2-17
képviseli: …………………………………. polgármester, (továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről
név: …………………………………………………………
cím: …………………………………………………………..
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adószám: …………………………………………………..
képviseli: …………………………………………………… (továbbiakban: Kérelmező)
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének a parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló
???/2020. () rendelete (a továbbiakban: rendelet) az építési/használatbavételi illetőleg tevékenység
gyakorlására vonatkozó hatósági engedélyezési eljárások során lehetővé tette a gépjármű parkolóhely
megváltását a rendeletben meghatározott feltételek szerint. Felek a rendeletben meghatározott
lehetőséggel élve, a Kérelmező által benyújtott ……………………………………… iktatószámú kérelem
teljesíthetősége érdekében, az alábbiakban állapodnak meg:
1. Kérelmező kérelmet nyújtott be a Tamási, ……………………………………hrsz-ú, természetben Tamási,
………………………………………………………………… szám alatt található ingatlanon építési/használatbavételi
illetőleg tevékenység gyakorlására vonatkozó engedély kiadása (a továbbiakban együtt: engedély)
iránt. A Kérelmező által becsatolt iratok alapján Felek megállapították, hogy a kérelem
teljesítéséhez …………… db gépjármű parkolóhely megváltása szükséges. A rendelet 5. § (3)
bekezdése, valamint 3. számú melléklete alapján a megváltás díja személygépkocsi esetén
750.000,- Ft + ÁFA / darab.
2. Kérelmező jelen megállapodás aláírásával kérelme teljesíthetősége érdekében az Önkormányzat
rendeletében meghatározottak szerint gépjármű parkolóhely megváltási díjának megfizetését
vállalja. Kérelmező kijelenti, hogy a nyilatkozata feltétel nélküli és visszavonhatatlan.
3. Kérelmező tudomásul veszi, hogy a gépjármű parkolóhely megváltásáért fizetett díjért további
ellenszolgáltatás nem jár, azzal kizárólag az engedély megszerzésére válik jogosulttá.
4. Kérelmező kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül
összesen
……………………………………..Ft
+
ÁFA,
…………………………..
Ft,
azaz
…………………………………………….. forint összeget befizet az Önkormányzat 11746029-15733438
számú költségvetési bankszámlaszámra.
5. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a befizetett összeget a rendeletben meghatározott módon kezeli
és használja fel.
6. Kérelmező tudomásul veszi, hogy amennyiben a parkolási igényű létesítmény rendeltetése a
későbbiek során olyan módon változik, hogy annak OTÉK szerinti parkolóhely szükséglete csökken,
a befizetett összeg nem igényelhető vissza.
7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Tamási Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2020. () rendeletében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvényben, az OTÉK-ban és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt
rendelkezések az irányadóak.
8. Felek jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitáikat békés úton kívánják rendezni, és csak
ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz. A bírósági eljárásra értékhatártól függően felek
kikötik a Tamási Járásbíróság illetékességét. A Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, felolvasás és kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag aláírják.
Tamási, 20……. év …………………..hó …………….nap

Tamási Város Önkormányzata
képviseletében
polgármester

kérelmező
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jogi ellenjegyző
jegyző

pénzügyi ellenjegyző
pénzügyi irodavezető

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2020. (VI. 25.)
önkormányzati rendelete
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló
10/1994. (V.5.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott jogalkotói hatáskörében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
A Rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 1a) ponttal egészül ki:
„1a) A TOP-4.3.1-15 pályázati konstrukció keretében felújított és kialakított szociális bérlakások esetében
legfeljebb 5 évre köthető bérleti szerződés azzal a feltétellel, hogy a szociális alapon megállapított lakbér
összege évente felülvizsgálatra kerül.„
2.§
A Rendelet 8. § (1) bekezdése a következő 1c) ponttal egészül ki:
„1c) A TOP-4.3.1-15 pályázati konstrukció keretében felújított és kialakított szociális bérlakások esetében
pályázatot csak a legalább 1 évvel életvitelszerűen szegregátumban/szegregációval veszélyeztetett területen
élők nyújthatnak be. Az életvitelszerű ott tartózkodást lakcímkártya hiányában a jegyző igazolhatja.”

3.§
A Rendelet 9. § (1) bekezdése a következő 1a) ponttal egészül ki:
„1a) A TOP-4.3.1-15 pályázat keretében felújított és kialakított szociális bérlakások esetében ezen feltételek
a pályázat Felhívásában meghatározott előírásokra tekintettel kell teljesülniük.”
4.§
A Rendelet 9. § (4) bekezdése a következő 4a) ponttal egészül ki:
„4a)A TOP-4.3.1-15 pályázat keretében felújított és kialakított szociális bérlakások esetében a pályázati
Felhívás alapján a jogos lakásigény:
- 1 fő esetén minimum 30 m2
- 2 fő esetén minimum 30 m2
- 3 fő esetén minimum 35 m2
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- 4 fő esetén minimum 40 m2
- 5 fő esetén minimum 48 m2
- 6 fő esetén minimum 55 m2
Minden további költöző esetén +5 m2/fő hasznos alapterületet kell biztosítani. „

5.§
A Rendelet 10. § (6) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
„d) a bérbevételi ajánlat a TOP-4.3.1-15 pályázati konstrukcióban felújított és kialakított szociális
bérlakásra irányul.”

6.§
A Rendelet 10. § -a következő 16) bekezdéssel egészül ki:
16) A TOP-4.3.1-15 konstrukcióban felújított és kialakított szociális bérlakások esetében minden év február
1-ig be kell nyújtani a szociális lakbér felülvizsgálathoz szükséges jövedelemigazolásokat.”
7.§
A Rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép:
„(2) A bérbeadó az (1) bekezdésben meghatározottak személyek részére csak olyan lakást adhat bérbe, amely jogos
lakásigényük felső határát nem haladja meg. A TOP-4.3.1-15 pályázati konstrukció keretében felújított és kialakított
szociális bérlakások esetében a 9§ (4) figyelembevételével.”

8.§
A Rendelet 20. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
„c) A TOP-4.3.1-15 pályázati konstrukció keretében felújított és kialakított szociális bérlakások esetében
csak akkor engedélyezhető további személyek befogadása, ha a pályázati Felhívás 3.2./55. pontjában
szereplő előírások nem sérülnek, kivéve az oda születő gyermeket. „
9.§
A Rendelet 21. § -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3)A TOP-4.3.1-15 pályázati konstrukció keretében felújított és kialakított szociális bérlakások esetében az
(1) bekezdés nem alkalmazható.”
10.§
A Rendelet 22. § -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
(3)A TOP-4.3.1-15 pályázati konstrukció keretében felújított és kialakított szociális bérlakások esetében az
(1) bekezdés nem alkalmazható.
11.§
A Rendelet 23. § -a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:
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„(4)A TOP-4.3.1-15 pályázati konstrukció keretében felújított és kialakított szociális bérlakások esetében az
felújításra vonatkozó garanciális időszak alatt, továbbá a a TOP-4.3.1-15 pályázat fenntartási időszaka
alatt a rendeltetésszerű használatot és állagmegóvást a bérbeadó 6 havonta ellenőrzi.
(5)A TOP-4.3.1-15 pályázati konstrukció keretében felújított és kialakított szociális bérlakások esetében a
bérlő köteles biztosítani a pályázat megvalósításával kapcsolatos hivatalos ellenőrzések során a lakásba
történő bejutást, illetőleg eltűrni az ellenőrzést.”
12.§
A Rendelet 24. § -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„3)A TOP-4.3.1-15 pályázati konstrukció keretében felújított és kialakított szociális bérlakások esetében az
(2) bekezdés nem alkalmazható.”
13.§
A Rendelet 25. § -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„3)A TOP-4.3.1-15 pályázati konstrukció keretében felújított és kialakított szociális bérlakások esetében a
bérbeadó az szociális lakbérjogosultságot kétévente felülvizsgálja.”
14.§
A Rendelet 33. § (1) bekezdése a következő 1a) ponttal egészül ki:
„1a)A TOP-4.3.1-15 pályázati konstrukció keretében felújított és kialakított szociális bérlakások a pályázat
fenntartási időszaka alatt nem elidegeníthetőek.„
15.§
A Rendelet 40. § -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3)A TOP-4.3.1-15 pályázati konstrukció keretében felújított és kialakított szociális bérlakások esetében az
önkormányzat a lakásbérleti díjakból befolyó bevételeket elkülönítetten tartja nyilván és a keletkezett
bevételek kizárólag ugyanezen szociális bérlakások fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos
költségekre fordíthatók.”
16.§
A Rendelet 3.számú melléklet 3.§ -a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7)A TOP-4.3.1-15 pályázati konstrukció keretében felújított és kialakított szociális bérlakások esetében a
felújításra és építésre vonatkozó garanciális időszak alatt kizárólag a bérbeadó rendelhet el karbantartást,
javítást, kivételt képez a tisztasági festés.”
17.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Porga Ferenc
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző
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Kihirdetve:
Tamási, 2020. június 25.
Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző
1. melléklet a 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdéséhez

A melléklet I. pontjában foglalt táblázat 3. 7. 8. 11. és 26. pontja az alábbiak szerint módosul:
Sorszám
3.
7.
8.
11.
26.

Cím
Deák Ferenc u.19.
Fsz/2.
Hunyadi u.5.
Hunyadi u.7.
Kossuth tér 7.
Szabadság u.11.

Helyrajzi szám
41.
208/5
208/4
315.
861.

Megjegyzés

Szociális lakás
Szociális lakás

A melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 27. sorral egészül ki:
Sorszám
27.

Cím
Széchényi u.14.

Helyrajzi szám
418/1”

Megjegyzés

A melléklet II. pontjában foglalt táblázat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
Sorszám
Cím
Helyrajzi szám
Megjegyzés
2.
Szabadság u.29.
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati elismerő címekről szóló
4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzati
elismerő címekről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet
alkotja.
1. §
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzati elismerő címekről szóló 4/2020.
(II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbi 2/A. §-al egészül ki:
„2/A. §
A képviselő-testület indokolt esetben, a javaslattételek számára tekintettel, az egyes elismerő címeknél
meghatározott számúhoz képest további elismerések adományozásáról dönthet.”
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2. §
A Rendelet 4. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) A cím adományozására a város rendőrkapitánya, a tűzoltóparancsnok, a helyi polgárőr egyesület
vezetője, helyi civil szervezet, egyéb szervezet, a képviselő-testület tagja vagy állandó bizottságának tagja
tehet javaslatot.”
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tamási, 2020. június 19.

Porga Ferenc
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. június 25.
Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

***

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