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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. április 20-án megtartott 
rendkívüli képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 41/2010. (IV. 20.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzat 2009. évi összefoglaló 
ellenırzési jelentését elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Ribányi József polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 42/2010. (IV. 20.) számú határozata 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok 2010. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról: 

 

A) Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 
2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvény 45. § (1) 
bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú 
melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül 
hátrányos pénzügyi helyzetben lévı települési önkormányzatok 
támogatására. 

2010. május 3.              II. évfolyam 4. szám 
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B) Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok támogatásának 
igényléséhez a fenti törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi: 

 I. a) Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 8.742 
fı  

 II. a) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl 
intézményeket tart fenn. 

 III.  Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1.500 
fı feletti 

 IV.  Az önkormányzat 

  1. a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben 

   1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási 
feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások 
támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – 2009. évi 
költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítı 
szabályok 2.1-2.3. pontjában meghatározott – kapacitás-
kihasználtsági feltételeknek 

   a) megfelel. 

  2. a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévben  

   2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási 
feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások 
támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – költségvetési 
törvény 8. melléklet III. pont Kiegészítı szabályok 2.1.-2.2. 
pontjában meghatározott – kapacitás-kihasználtsági 
feltételeknek  

   a) megfelel. 

   

 V. A képviselı-testület a 16/1991.(XII.19.)sz. önkormányzati 
rendelettel (helyi iparőzési-, idegenforgalmi- és telekadó) helyi 
adó bevezetésérıl döntött,  költségvetésében ilyen bevételt tervez 
és a gazdálkodás során realizál. 

 VI. a) Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan 
az Ötv. 92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett. 

 
Határidı: 2010. április 26. 

Felelıs: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. április 28-án megtartott 
munkaterv szerinti nyilvános képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 43/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 4/2010. (I. 27.), valamint a 32., a 38 és a 
40/2010. (III. 31.) számú lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról a 
polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 44/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

1./ Pályázatot nyújt be az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatósághoz a Tamási Város 
Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnoksága egyéni védıruházatának és 
védıfelszerelésének pótlására. 
 
2./  A pályázathoz szükséges 20 % önerıt, 138.000,- Ft-ot biztosítja. 
 
3./  Vállalja, hogy a pályázat alapján elnyert és átvett felszereléseket készenlétben, az általa 
fenntartott tőzoltóság kezelésében tartja. Bármely okból történı elidegenítés esetén a 
pályázott felszerelések 10 éves koráig az OKF elıvásárlási jogát biztosítja a további 
tőzoltósági használat érdekében. A visszavásárlási ár maximuma a befizetett önrész 
amortizációval csökkentett értéke. 
 
4./ Az önkormányzatnak a támogatásból megvalósított beszerzés kapcsán áfa-levonási joga 
nincs. 
 
5./  A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert a fenti nyilatkozatok aláírására. 

 
Határidı: 2010. április 30. 
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 45/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést és azt 
tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 46/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati képviselı-testülete  
- a „Tamási Városért” Közalapítvány pénzügyi helyzetének kivizsgálására a Tamási Város 

Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2003. (IV. 
6.) számú önkormányzati rendelet 34. § (2) bekezdése alapján ideiglenes (ad-
hoc) bizottságot hoz létre; 

- a bizottság elnökének Dr. Bujtás István (7090 Tamási, Czuczor G. u. 10.) települési 
képviselıt, tagjainak Balassa Zoltán (7090 Tamási, Páva u. 5.) és Szijártó 
László (7090 Tamási, Honvéd u. 8.) települési képviselıket megválasztja. 

- felkéri a „Tamási Városért” Közalapítvány kuratóriumi elnökét, hogy az ad-hoc bizottság 
munkájában vegyen részt. 

 
Határidı: a bizottság általi jelentés elkészítésére és testület elé terjesztésre: a 

2010. júniusi munkaterv szerinti képviselı-testületi ülés  
Felelıs:             az Ad-hoc bizottság elnöke, illetve a kuratórium elnöke 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 47/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a „Tamási Városért” 
Közalapítvány 2009. évi mőködésérıl és gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és azt tudomásul 
veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 48/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

 
1) a 14/2008. (V. 5.) számú önkormányzati rendelete alapján az alábbi szervezeteket 

részesíti támogatásban: 
- Rászoruló Gyermekekért Alapítvány (az alapítvány céljainak segítéséhez,  
  azaz rászoruló diákok támogatásához):                                                                  300 ezer Ft 
- Tamási Polgárır Egyesület (az egyesület mőködési kiadásaihoz (járırözés,  

   figyelıszolgálat, rendezvények biztosítása):      300 ezer Ft 

- Tamási Nyugdíjasok Egyesülete (az idıs emberek életminıségén való változtatás, 

      a szabadidı hasznos eltöltése érdekében értékes programok szervezése):        180 ezer Ft 

- Tamási Caritas Egyesület (rászoruló gyermekek részére téli lábbeli vásárlásához):     220 ezer Ft 

- Ifjú Muzsikusokért Alapítvány (zeneiskola hangszerparkjának fejlesztése, 

   elektromos zongora, gyermek ütıs hangszerek vásárlása):       500 ezer Ft 

-A Tamási Pro Cultura Humana Vegyeskórusért Alapítvány (kórustalálkozó  

  szervezéséhez(szállásköltséghez):                                                    100 ezer Ft 

- Tamási Helytörténeti Alapítvány (helytörténeti győjtemény gyarapításához, a  

  kiállítás újrarendezéséhez):                                          130 ezer Ft 

- Látássérültek Esélyegyenlıségéért Alapítvány (látássérült diákok részére tanszerek  
   vásárlásához):             180 ezer Ft 

- „A Város Idıs Lakosságáért” Alapítvány (kirándulás szervezéséhez):      100 ezer Ft 

- Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány (Pántlika néptánc együttes  

   új mősorának támogatása):                               155 ezer Ft 

- - Tamási Fúvós Egylet (Tamási lengyel testvérvárosának kulturális  

    csoportjával kapcsolatfelvétel, a zenekar éves mőködtetésének támogatása): 1000 ezer Ft 

-  Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tamási Csoport (2010. évben tervezett  

    fórum jellegő elıadások, programok költségeire):                          220 ezer Ft 

- Magyar Vöröskereszt Tamási Városi-területi Szervezete (Véradók elismerése 

„Véradók Bálja” keretében):                     120 ezer Ft 

- Tamási Városért Közalapítvány (Temetıkerítés létesítéséhez):     200 ezer Ft 

- Óvodásainkért Alapítvány („Mozgás” a jövı felé-óvodaudvarra játszóeszközök 
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   beszerzése):                                                                          350 ezer Ft 

- Tamási Kerékpáros Alapítvány (Tamási Kupa 2010 amatır gyermek 6 fordulós 

    Kerékpárverseny megszervezéséhez):        100 ezer Ft 

Összesen:                                                             4.155 ezer Ft 
 

2) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidı: értelemszerően, illetve az elszámolásra 2010. október 31. 
Felelıs: a polgármester és az érintett civil szervezetek vezetıi 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 49/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
 
1) Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 99/2009. (V.27.) sz. határozata 

végrehajtásaként megtárgyalta a sportegyesületek tevékenységérıl és a 2009. évi 
támogatás felhasználásáról szóló egyesületi tájékoztatókat és azokat  tudomásul veszi. 

 
2) A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. § -

ában biztosított hatáskörében eljárva a városi sportegyesületek mőködését 2010. évben 
az alábbi összegekkel támogatja, amelynek legalább 50 %-át utánpótlás nevelésre kell 
fordítani (a Tamási 2009 FC kivételével, mert a labdarúgók utánpótlás-nevelésre az 
Utánpótlás FC kapja a támogatást):        

          ezer Ft 
 
            - Tamási Nıi Kézilabda Club     2.750      
  -  Kerékpáros Egyesület       800 
  - Tamási MTB Sport Club       300 
  -  Tamási Triathlon és Szabadidısport Egyesület         200 
  (utánpótlás nevelésre fordítandó összeg terhére városi sportrendezvények  
  szervezését vállalja) 
  -  Koppány Sportegyesület                   1.050  
  -  Tamási 2009 FC                                 1.500 
  - Tamási Focisuli Utánpótlás FC    1.500 
  -  Omega Atlétika Club          800   
  -  Hikari Aikido Egyesület          200 
    
  Összesen:       9.100   
 
A sportegyesületek támogatási keretébıl 700 e Ft késıbbi célmeghatározással, a felmerülı 

igények alapján  kerül majd felosztásra. 
 
3) A képviselı-testület felhívja a támogatott sportegyesületek vezetıit, hogy 

tevékenységükrıl és a támogatás felhasználásáról 2011. március 31-ig tájékoztassák a 
képviselı-testületet. 

 
4) A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 
szóló nyilatkozatot a támogatott szervezetek képviselıinek legkésıbb a támogatási 
szerzıdés megkötésekor meg kell tenniük. 
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Határidı: 2011. március 31. 
Felelıs: a polgármester és az érintett sportegyesületek vezetıi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 50/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. § (11) bekezdése alapján dönt arról, hogy 

1. a 2010/2011-es nevelési év kezdetével a TONI Lajtha László Alapfokú 
Mővészetoktatási Tagintézménye székhelyének új címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 
38-40. lesz, 

2. az 1. foglalt változásokra tekintettel a TONI alapító okiratát 2010. július hónapjában 
módosítja. 

 
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 51/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások 
és helyiségek bérletérıl, valamint elidegenítésükrıl szóló 10/1994.(V. 5.) számú 
önkormányzati rendelet 30. § (4) bekezdése értelmében hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 
Építı- és Városüzemeltetı Kft., a közte valamint a Raiffeisen Bank között 2008. április 10. 
napján bérleti szerzıdés alapján a Tamási, Szabadság u. 54. sz. alatt található ingatlanrészt – a 
volt galéria - , albérletbe adja a Vianni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére. 
 
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: ÉVÜ Kft. ügyvezetıje 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 52/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010/2011-es nevelési év kezdetével 
hozzájárul ahhoz, hogy a 7. évfolyamon öt osztály induljon. Ennek elfogadását javasolja a 
Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok Közoktatási Társulásának.  
 
Felelıs: polgármester és a fıigazgató 
Határidı: 2010. szeptember 1. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 53/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete dönt arról, hogy 
1. a „Tamási Város szennyvízcsatorna hálózatának bıvítése” KEOP-1.2.0/B egyfordulós 

pályázati kiírásra pályázatot nyújt be, 
2. 2010. évi költségvetése terhére biztosítja a pályázathoz szükséges 157.000.000,- Ft 

összegő önerıt, 
3. felhatalmazza a polgármestert a pályázattal összefüggı dokumentumok aláírására.  
 
Felelıs: polgármester 
Határidı: értelemszerő 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 54/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

1. a Könnyü László Városi könyvtár és Helytörténeti Győjtemény alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 

� Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„Telephely: Tamási Szabadság u. 29/2. (Könnyü László Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Győjtemény Helytörténeti Győjteménye) 

2.  felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
aláírására, s felkéri, hogy a törzskönyvezéshez szükséges intézkedéseket a Magyar 
Államkincstár felé tegye meg. 

 
Határidı: 2010. május 30.  
Felelıs: a polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresszum: 
 

Tamási Közlöny 
 

Tamási Város Önkormányzatának Hivatalos Lapja, a 8/2003. 
(IV. 6.) számú rendelet 30. § (3) bekezdése alapján. 

Kiadja: Tamási Város Polgármesteri Hivatala 

 


