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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

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

Rendeletek .............................................................................. 7. oldal 

___________________________________ 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testületének 66/2009. (IV. 22.) számú hatá-
rozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testülete a 34/2009. (II. 25.), a 45/2009. 
(III. 25.), a 47 és a 48/2009. (III. 25.), az 
52, és az 53/2009. (III. 25.) valamint az 
59/2009. (III. 25.) számú lejárt határidejő 
képviselı-testületi határozatok végrehajtá-
sáról a polgármester beszámolóját elfogad-
ja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testületének 67/2009. (IV. 22.) számú hatá-
rozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testülete megtárgyalta az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladata-
inak ellátásáról szóló átfogó értékelést és 
azt tudomásul veszi. 
 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testületének 68/2009. (IV. 22.) számú hatá-
rozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testülete 
 
1) a 14/2008. (V. 5.) számú önkormány-
zati rendelete alapján az alábbi szervezete-
ket részesíti támogatásban: 
- Rászoruló Gyermekekért Alapítvány: rá-
szoruló diákok támogatásához   300 ezer Ft 
- Tamási Polgárır Egyesület: mőködésre      

300 ezer Ft 
- Tamási Nyugdíjasok Egyesülete: szociá-
lis jellegő kiadásaihoz     180 ezer Ft 
- Tamási Caritas Egyesület: rászoruló gyer-
mekek részére       200 ezer Ft 
- Ifjú Muzsikusokért Alapítvány: hangsze-
rek vásárlására       420 ezer Ft 
- Tamási Helytörténeti Alapítvány: győj-
temény gyarapításához      120 ezer Ft 
- Látássérültek Esélyegyenlıségéért Alapít-
vány: taneszközök vásárlásához     180 ezer Ft 
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- „A Város Idıs Lakosságáért” Alapít-
vány:4 db duplafalú termosz vásárlására  
        109 ezer Ft 
- Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért 
Alapítvány: citerák, fellépı ruhák vásárlá-
sára         100 ezer Ft 
- Tamási Fúvós Egylet:hangszerek karban-
tartására, vásárlására       950 ezer Ft 
- Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 
Tamási Csoport: elıadások költségeire  
        220 ezer Ft 
- Magyar Vöröskereszt Tamási Városi-
területi Szervezete: elsısegélynyújtás nép-
szerősítésének költségeire      107 ezer Ft 
- Tamási Nyugdíjas Rendır Egyesü-
let:figyelési kompenzáció, bőnmegelızési 
elıadások, történeti kiállítás költségeire 
                                      160 ezer Ft 
- Óvodásainkért Alapítvány: „óvodások 
vízhez szoktatása” program költségeire  
        200 ezer Ft 
Összesen:         3.546 ezer Ft 
 
2) felhatalmazza a polgármestert a szüksé-
ges intézkedések megtételére. 
 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testületének 69/2009. (IV. 22.) számú hatá-
rozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testülete az önkormányzat 2009. évi köz-
beszerzési tervét a melléklet szerinti tarta-
lommal jóváhagyja. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testületének 70/2009. (IV. 22.) számú hatá-
rozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testülete a Dél-dunántúli Regionális Ivó-
vízminıség-javító program keretében létre-
jött konzorcium tagjaként – Siklós Város 
Önkormányzata, mint gesztor által benyúj-
tandó KEOP 1.3.0 pályázat 1. fordulójához 
– a következıket vállalja: 

 
− A pályázat elsı fordulójára megállapí-
tott önerı mértékének megfizetése, illetve 
annak biztosítása a 2009. évi költségvetés-
ének terhére, mely összege: 6.034.000,- Ft. 
− A pályázati dokumentáció kötelezı 
mellékletét képezı Országos Közegész-
ségügyi Intézet (OKI) által kiállított szak-
vélemény, aminek a felmerülı költségét 
(44. 000,- Ft+20 % Áfa összeget) megfizeti 
a DDRVÍZ Nonprofit Kft. 12072507-
01112002-00100006 számú bankszámlájá-
ra „OKI szakvélemény díja” megjegyzés-
sel. 
− A konzorciumi szerzıdésben vállalt 
2008. és 2009. év tagdíjait (összesen: 
1.755.600.-forintot), megfizeti a DDRVÍZ 
Nonprofit Kft. 12072507-01112002-
00100006 számú bankszámlájára, 2008. 
évi, illetve 2009. évi tagdíj” megjegyzés-
sel. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testülete jelen határozatában foglalt válla-
lások nem teljesítése esetén tudomásul ve-
szi, hogy Siklós Város Önkormányzata ál-
tal benyújtandó pályázatban nem szerepel-
tethetı. 
 
Határidı:  értelemszerően 
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testületének 71/2009. (IV. 22.) számú hatá-
rozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testülete Tamási Város Sportkoncepcióját 
(2009-2014) megtárgyalta, és azt a mellék-
let szerinti tartalommal jóváhagyja.  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testületének 72/2009. (IV. 22.) számú hatá-
rozata: 
 
1.) Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testülete a módosított 14/1992. (V.21.) szá-
mú      önkormányzati rendelet 10. §-ának (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
  
- lakás, lakóépület bıvítéséhez, felújításá-
hoz, javításához: 
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- Nagy József és htsa Nagy Józsefné sz. 
Gál Magdolna Tamási, Kosba 44. szám 
alatti lakosok számára  100.000.- Ft,      
- Bogdán János és élettársa Ignácz Mária 
Tamási, Öreghenye 26. szám alatti lakosok 
számára 100.000.- Ft,                                                   
- Dobroveczky Józsefné sz. Orsós Erzsébet 
és házastársa Dobroveczky József Tamási, 
Kosba 40. szám alatti lakosok számára  
100.000.- Ft  
  
összegő helyi pénzbeli támogatást állapít 
meg 10 évre szóló, havi egyenlı részletek-
ben visszafizetendı kamatmentes kölcsön 
formájában, amelyet a kölcsön felvételét 
követı év elsı hónapjától kell törleszteni. 
 
2.) Tamási Város Önkormányzati Képvise-
lı-testülete 
- Nagy József és htsa Nagy Józsefné sz. 
Gál Magdolna Tamási, Kosba 44.       
- Bogdán János és élettársa Ignácz Mária   
Tamási, Öreghenye 26.                                                    
- Dobroveczky Józsefné sz. Orsós Erzsébet 
és htsa Dobroveczky József Tamási, Kosba 
40. szám alatti lakosok kérelmének elbírá-
lásánál a fent hivatkozott önkormányzati 
rendelet 12. §-ának (1) bekezdésében biz-
tosított jogkörében eljárva - az ingatlan 
külterületi fekvése miatt - méltányosságot 
gyakorol. 
3.) A képviselı-testület utasítja a polgár-
mestert, hogy a döntésrıl  8 napon belül 
írásban értesíttesse az igénylıket és a to-
vábbi intézkedéseket tegye meg. 
 
4.) A Képviselı-testület az éves keretösz-
szegbıl megmaradt 1.200.000. Ft-ot tarta-
lékba helyezi az év közben esetlegesen 
felmerülı életveszélyes lakáshelyzetek el-
hárítására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testületének 73/2009. (IV. 22.) számú hatá-
rozata: 
 

az önhibájukon kívül hátrányos hely-
zetben lévı települési önkormányzat-

ok 2009. évi támogatására vonatkozó 
igény benyújtásáról 

 
A) Tamási Város Önkormányzati 

Képviselı-testülete a Magyar 
Köztársaság 2009. évi költségve-
tésérıl szóló 2008. évi CII. tör-
vény 17. § (1) bekezdése és 6. 
számú melléklet 1. pontja (to-
vábbiakban: 6. számú melléklet) 
alapján támogatási igényt nyújt 
be az önhibájukon kívül hátrá-
nyos pénzügyi helyzetben lévı 
települési önkormányzatok tá-
mogatására. 
 

B) Tamási Város Önkormányzati 
Képviselı-testülete az önhibáju-
kon kívül hátrányos helyzetben 
lévı települési önkormányzatok 
támogatásának igényléséhez a 
fenti törvény alapján a következı 
nyilatkozatot teszi: 

 
 I. a) Az önkormányzat la-

kosságszáma 2008. ja-
nuár 1-jén 8.763 fı  

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

 III.  Az önkormányzat la-
kosságszáma 2008. ja-
nuár 1-jén 1.500 fı fe-
letti 

 IV.  Az önkormányzat 
  1. a 2008/2009. nevelési-, 

illetve tanévben 
   1.1. részt vesz a több-

célú kistérségi társulás 
közoktatási feladatellá-
tásában, és a többcélú 
kistérségi társulások 
támogatása jogcím 
igénybevételéhez vál-
lalt – 2008. évi költ-
ségvetési törvény 8. 
melléklet IV. pont Ki-
egészítı szabályok 2.1-
2.2. pontjában megha-
tározott – kapacitás-
kihasználtsági feltéte-
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leknek 
   a) megfelel. 
  2. a 2009/2010. nevelési-, 

illetve tanévben  
   2.1. részt vesz a több-

célú kistérségi társulás 
közoktatási feladatellá-
tásában, és a többcélú 
kistérségi társulások 
támogatása jogcím 
igénybevételéhez vál-
lalt – költségvetési tör-
vény 8. melléklet IV. 
pont Kiegészítı szabá-
lyok 2.1.-2.2. pontjá-
ban meghatározott – 
kapacitás-
kihasználtsági feltéte-
leknek  

   a) megfelel. 
   
 V. A képviselı-testület a 

16/1991.(XII.19.)sz. ön-
kormányzati rendelettel 
(helyi iparőzési-, idegen-
forgalmi- és telekadó) helyi 
adó bevezetésérıl döntött,  
költségvetésében ilyen be-
vételt tervez és a gazdálko-
dás során realizál. 
 

 VI. a) Az önkormányzat a 
2008. évi zárszámadás-
ára vonatkozóan az 
Ötv. 92/A. §-a alapján 
könyvvizsgálatra köte-
lezett. 

Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testületének 74/2009. (IV. 22.) számú hatá-
rozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testülete a DDOP-2007-3.1.3/B Egészség-
ügyi szolgáltatások fejlesztése – Járóbeteg 
szakellátó központok fejlesztése c. pályá-
zathoz kapcsolódóan – a korábban benyúj-
totthoz képest – a mellékelt tartalommal el-
fogadja a járóbeteg szakellátási kapacitása-
inak átcsoportosítására és a szakellátási 

kapacitások szakmai összetételének módo-
sítására vonatkozó és a Szent Lukács 
Egészségügyi Kht. által elkészített szakmai 
javaslatot és felhatalmazza a polgármestert 
az ezzel kapcsolatos ÁNTSZ elıtti engedé-
lyezési eljárás lefolytatására.   
 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testületének 75/2009. (IV. 22.) számú hatá-
rozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testülete a 41/2007. (IX. 19.) EüM. Rende-
let 14. § (2) bekezdésére tekintettel meg-
tárgyalta a DÁM Gyógyszertár szolgálati 
idejét – ideértve a készenlét és ügyelet 
formáját és idıtartamát is –, azt támogatja, 
javasolja az ÁNTSZ illetékes szervének a 
mőködési engedély eszerint történı kiadá-
sát. 
 
Határidı: 30 nap 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testületének 76/2009. (IV. 22.) számú hatá-
rozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testülete – figyelemmel a Humánpolitikai 
Bizottság javaslatára –  

1. a 72/2008. (IV. 30.) számú képviselı-
testületi határozatának határidejét 
2009. április 30-ra módosítja; 

2. a határozat egyéb rendelkezése válto-
zatlan marad. 

Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester és az érintett 

sportegyesületek vezetıi 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testületének 77/2009. (IV. 22.) számú hatá-
rozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testülete  

1. elfogadja az elıterjesztés 1. sz. mel-
léklete szerint a TamInvest Kft. 
(7090 Tamási, Várhegy u. 7/D., 
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képviseli Csengı András ügyveze-
tı)opciós adás-vételi ajánlatát a 2. 
sz. mellékletben felsorolt telkekre 
vonatkozóan, azzal, hogy az ajánlat-
ban szereplı fizetési határidı meg-
egyezik a tulajdonjog fenntartásra 
rendelkezésre álló 6 hónappal; 

2.  és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy tárgyalásokat kezdeményezzen 
a vevıvel a szerzıdés további feltét-
eleinek meghatározására, és azt kö-
vetıen az Ügyrendi Bizottság által 
elızetesen jóváhagyott és ügyvéd ál-
tal ellenjegyzett szerzıdést aláírja. 

 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testületének 78/2009. (IV. 22.) számú hatá-
rozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testülete - figyelemmel az önkormányzati 
vagyonról és a vagyongazdálkodás szabá-
lyairól szóló 8/2000.(IV.3.) számú önkor-
mányzati rendelet 23.§-a írtakra - a tamási 
2150/2 hrsz ingatlant a Magyar Gumi-
újrahasznosító Kft. részére értékesíti 
1.800.- Ft + áfa/m2 vételáron a melléklet 
szerinti vételi ajánlatban szereplı feltéte-
lekkel, valamint felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy az ingatlanértékesítéssel 
kapcsolatos, csatolt  - ügyvéd által ellen-
jegyzett  - adás-vételi szerzıdést aláírja. 
 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testületének 79/2009. (IV. 22.) számú hatá-
rozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képvise-
lı-testülete  

1. az ÉVÜ Kft javára a készfizetı 
kezességi szerzıdést megtárgyal-
ta és azt a melléklet szerint jóvá-
hagyja; 

2. felhatalmazza a polgármestert a 
szerzıdés aláírására; 

3. felkéri az ÉVÜ Kft. ügyvezetıjét, 
hogy az adósságkezelésrıl szá-
moljon be a Pénzügyi, Városfej-
lesztési és Idegenforgalmi Bizott-
ság következı ülésén, továbbá 
kezdeményezzen tárgyalásokat a 
hitelt folyósító pénzintézettel a 
hitel költségeinek csökkentése ér-
ekében. 

 
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: a polgármester  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testületének 80/2009. (IV. 22.) számú hatá-
rozata: 
 
1. Tamási Város Önkormányzati Képvise-
lı-testülete az önkormányzati elismerı cí-
mekrıl szóló 11/2005. (VI. 5.) számú ön-
kormányzati rendeletben biztosított hatás-
körében eljárva, figyelemmel a munkáltató 
javaslatára és a humánpolitikai bizottság 
véleményére 
 
a) „Tamási Város Érdemes Pedagógusa” 
kitüntetı címet  

Firbásné Cseh Edit, Horváth Károly és 
Kondor Gyula 

pedagógusoknak adományozza. 
 
b) „Tamási Város Érdemes Közalkalma-
zottja” kitüntetı címet  

Gábor Józsefné 
bölcsıdei gondozónınek adományozza. 

 
c) „Dr.Várady János-díjat”  
   Gyimesi Sándorné 
idısek otthona gondozónıjének adomá-
nyozza. 
   
2. A képviselı-testület utasítja a polgár-
mestert, hogy a cím átadásával kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidı: a rendelet szerint 
Felelıs:  a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testületének 81/2009. (IV. 22.) számú hatá-
rozata: 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testülete az önkormányzati elismerı címek-
rıl szóló 11/2005. (VI. 5.) számú önkor-
mányzati rendelet alapján – a munkáltató ja-
vaslatára és az ügyrendi bizottság vélemé-
nye mellett  –  
 

Csik Jánosné 
vezetı-fıtanácsos, a Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi osztályvezetı-helyettese részére 
„Tamási Város Érdemes Köztisztviselıje” 

elismerı címet adományozza. 
 
Felkéri a polgármester, hogy a köztisztviselı 
részére az elismerı címet a rendeletben 
meghatározott idıpontban adja át. 
 
Határidı: a rendelet szerint 
Felelıs: a polgármester 
 
 
 
____________________________________ 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

10/2009. (IV. 27.) számú önkormányzati 
rendelete 

az önkormányzat 2008. évi költségvetés-
ének végrehajtásáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-
testülete az államháztartásról szóló 
1992:XXXVIII. tv. 82. §-ában kapott fel-
hatalmazás alapján az önkormányzat 2008. 
évi költségvetésének végrehajtásáról az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

ELSİ RÉSZ 
 

A költségvetési elıirányzatok teljesítése, 
a pénzmaradvány jóváhagyása. 

 
1.§ 

 
(1) A képviselı-testület az önkormányzat 
2008. évi költségvetésének végrehajtását 
   a) 2.994.730 e Ft, azaz Kétmilliárd-
kilencszázkilencvennégymillió-
hétszázharmincezer forint bevételi és 
   b) 2.926.687 e Ft, azaz Kétmilliárd-
kilencszázhuszonhatmillió-
hatszáznyolcvanhétezer forint kiadási telje-
sítéssel jóváhagyja. 
(2) Az (1) bekezdésben írt bevételi és ki-
adási összegeken belül 

a) a költségvetési bevételeket 2.928.045 
e Ft, azaz Kétmilliárd-
kilencszázhuszonnyolcmillió-
negyvenötezer forint összegben, 
b) a költségvetési kiadásokat 2.830.533 
e Ft, azaz Kétmilliárd-
nyolcszázharmincmillió-
ötszázharmincháromezer forint összeg-
ben, 
c) a költségvetési többletet 97.512 e Ft, 
azaz Kilencvenhétmillió-
ötszáztizenkettıezer forint összegben 
hagyja jóvá. 

(3) Az (1) bekezdésben írt bevételi és ki-
adási összegeken belül  
   a) a finanszírozási bevételt (hitelbevétel) 
87.404 e Ft, azaz Nyolcvanhétmillió-
négyszáznégyezer forint összegben, 
   b) a  finanszírozási kiadást 54.846 e Ft, 
azaz Ötvennégymillió-
nyolcszáznegyvenhatezer forint összegben 
hagyja jóvá. 

(4) A (2) bekezdésben jóváhagyott költ-
ségvetési többlet a pénzmaradvány kereté-
ben kerül felhasználásra. 
 

2.§ 
 
A képviselı-testület 
(1) az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában megál-
lapított bevételi teljesítés forrásonkénti, 
elıirányzat csoportonkénti részletezését az 
1.,2.,3.,4.,5. számú mellékletben foglaltak-
nak megfelelıen hagyja jóvá. 
(2) az 1.§ (1) bekezdés b) pontjában írt ki-
adási teljesítés elıirányzat-csoportok, ki-
emelt elıirányzatok részletezését a 
1.,2.,3.,4.,5., számú mellékletben foglal-
taknak megfelelıen hagyja jóvá. 

 
3.§ 

 
(1) A képviselı-testület az önkormányzat 
2008 évi pénzmaradványát a 20. számú 
mellékletben foglaltak szerint hagyja jó-
vá. 
(2) Felhatalmazza a képviselı-testület a 
polgármestert és az intézmények vezetıit, 
hogy a pénzmaradványt terhelı kötele-
zettségeket teljesítsék. 

 
MÁSODIK RÉSZ 

 
Az állami hozzájárulás elszámolása és a 

vagyonmérleg elfogadása 
 

4.§ 
 
  (1) A képviselı-testület az önkormány-
zat 2008. évre vonatkozó normatív álla-
mi hozzájárulás elszámolását a 21. szá-
mú mellékletben foglaltak szerint hagyja 
jóvá. 
  (2) Az önkormányzat 2008. évre vo-
natkozó normatív kötött felhasználású 
támogatások elszámolását a 22. számú 
mellékletben foglaltak szerint hagyja jó-
vá. 
  (3) Az önkormányzat 2008. évre vo-
natkozó központosított támogatások el-
számolását a 23. számú mellékletben 
foglaltak szerint hagyja jóvá. 
 

5.§ 
 

A képviselı-testület az önkormányzat 
2008. évi vagyonkimutatását a 16, 17, 
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18, 19. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

HARMADIK RÉSZ 
 

6.§ 
 
A képviselı-testület 

- a könyvvizsgálói jelentést és a 
mellékletét képezı 

- egyszerősített mérleget, 
- egyszerősített pénzforgalmi je-

lentést, 
- egyszerősített pénzmaradvány 

kimutatást, 
- egyszerősített eredmény kimu-

tatást jóváhagyja. 
 

NEGYEDIK RÉSZ 
 

Záró rendelkezés 
 

7.§ 
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép ha-
tályba. 

 
 
 

Ribányi József dr. Sitkei Lukács 
 polgármester           jegyzı 
 
 
 
TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
11/2009. (IV.27.) sz. rendelete 

az önkormányzat  helyi sporttevékenység-
gel kapcsolatos feladatairól és kötelezett-
ségeirıl, valamint a sport helyi pénzügyi 

támogatási rendszerérıl 

Tamási Város Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján a következı rendeletet al-
kotja.  

A rendelet célja  

1.§ 

A rendelet célja Tamási város területén a he-
lyi adottságokat figyelembe véve biztosítani 
a város polgárai számára a sport, mint ön-
szervezıdésre épülı autonóm civil tevékeny-

ség alapvetı feltételeit, a sporttal foglalkozó 
helyi szervezetekkel való együttmőködést, az 
önkormányzat tulajdonában álló sportléte-
sítmények fenntartását, mőködését, az ön-
kormányzati iskolai sporttevékenység feltét-
eleinek megteremtését. 

A rendelet hatálya  

2.§ 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat 
által ellátandó, önként vállalt feladatokra és a 
sport támogatására rendelt pénzeszközök 
felhasználására, valamint Tamási Város köz-
igazgatási területén mőködı sportegyesüle-
tekre. 

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos 
feladatai  

3. § 

(1) Az Önkormányzat önként vállalt fel-
adatai közé tartozik illetékességi területén a 
városi sporttevékenység támogatása. E fel-
adatai körében az önkormányzat: 
a) Kialakítja a város sportkoncepcióját és 

azt szükség szerint, de legalább ötévente 
felülvizsgálja. 

b) az a) pontban foglalt célkitőzéseivel 
összhangban együttmőködik a helyi 
sportszervezetekkel, sportszövetségek-
kel, 

c) fenntartja és mőködteti a tulajdonát ké-
pezı sportlétesítményeket, 

d) megteremti az önkormányzati iskolai 
testnevelés és sporttevékenység gyakor-
lásának feltételeit, 

e) segíti a sportrendezvények lebonyolítá-
sát. 

 

(2) A képviselıtestület megalkotja a telepü-
lési sportkoncepciót és hatékonyan részt vesz 
annak megvalósításában. A magyar sport 
hosszú távú fejlesztési céljaival összhangban 
ciklusonként áttekinti és szükség szerint ak-
tualizálja a sportfejlesztési célkitőzéseit.  

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel 
való együttmőködés 

4. § 

(1) Az önkormányzat együttmőködik a 
sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel; a 
városban mőködı sportegyesületeket, a vá-
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rosi civil szervezetek sporttevékenységét az 
alábbiak szerint támogatja. 

(a) Az önkormányzat a tulajdonában és 
használatában lévı sportlétesítményeket -
szerzıdés alapján- hosszabb távra – haszná-
latba adhatja, a hasznosítási formák kiköté-
sével, a képviselı-testület döntése alapján.  

(b) Az önkormányzat tulajdonában és hasz-
nálatában  lévı ingatlanok és közterületek 
tartós sport célú  hasznosításának lehetıségét  
támogathatja az önkormányzat, a képviselı-
testület döntése alapján.   

Támogatás, finanszírozás és elszámolás  
rendszere 

5. § 

(1) Az önkormányzat a sport célra fordítható 
támogatások keretösszegérıl a költségvetési 
rendeletében dönt. A támogatás forrásai: a 
sporttörvény alapján az állam által biztosított 
normatív támogatás, valamint az önkor-
mányzat saját bevételei. 

 

(2) Támogatott célok:  

- Eszközbeszerzés, 

- mőködési feltételek biztosítása ver-
senyprogram lebonyolítása,  

- szabadidıs rendezvények,  

- szervezett és visszatérı helyi sport-
rendezvények megvalósítása. 

 

(3) Támogatási feltételek: 

a) A támogatottal szemben támasztott  jog-
szabályi feltételek teljesülése. (bírósági 
bejegyzés, adószám, bankszámlaszám, 
statisztikai adatszolgáltatás teljesítése, va-
lós mőködés) 

b) Támogatási kérelem benyújtása minden 
év március 31. napjáig. (1. melléklet sze-
rinti adatlapon)  

c) A támogatott az  elızı évben kapott ön-
kormányzati  támogatásról elszámolt 
március 31. napjáig. (2. számú melléklet)  

 

(4) A (3) bekezdésben meglévı feltételek 
esetén az önkormányzat csak akkor nyújthat 
sportszervezet részére támogatási szerzıdés 
alapján támogatást, ha annak:  

- nincs lejárt köztartozása, 

- nincs tartozása az önkormányzat felé, 
- nem áll csıd-, felszámolási- vagy vég-
elszámolási eljárás, valamint végrehajtási 
eljárás alatt. 
- legalább 1 éve bejegyzett és mőködı 
szervezet. 
 

(5) Az önkormányzat sport támogatásként  
az éves költségvetési rendeletében meghatá-
rozott keretösszeg elosztásáról képviselı-
testület határoz minden év április hónapjá-
ban.  
 
(6) A támogatás szerzıdés alapján vehetı 
igénybe, melyet a polgármesteri hivatal ké-
szít elı. 
 
(7) Az önkormányzati sport célú támogatás-
ban részesülık kötelesek a sporttörvény elı-
írásai, jelen rendelet valamint az önkor-
mányzattal kötött megállapodások szerint te-
vékenykedni; a törvényi elıírások  vagy a 
vállalt kötelezettségeik megszegése a támo-
gatások megvonásával illetve az önkormány-
zattal kötött szerzıdések felmondásával jár-
hat.  

 

(8) Az a sportszervezet, amely a jelen sza-
kasz (3) bekezdésének c) pontja szerinti ha-
táridıig és ott megjelölt mellékleteken nem 
számol el, annak a támogatást 90 napon belül 
vissza kell fizetnie, valamint 3 évig támoga-
tásban nem részesülhet. 

Az önkormányzat tulajdonában álló 
sportlétesítmények fenntartása, mőködte-

tése 

6. § 

A képviselı-testület az önkormányzat  által 
fenntartott sportlétesítmények kedvezményes 
és ingyenes használatát biztosíthatja. A 
sportegyesületekkel, a sporttevékenységet is 
folytató civil szervezetekkel a létesítmények 
tartós és rendszeres használatának feltételeit 
illetıen megállapodást kell kötni, melyet a 
polgármesteri hivatal készít elı.  

Sportrendezvények szervezésének szabá-
lyai 

7. § 

 (1) A város közigazgatási területén a sport-
törvény vonatkozó elıírásai szerint lehet  
sportrendezvényt szervezni. A sportrendez-
vényért a szervezı felel.  
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(2) Az önkormányzat tulajdonában lévı 
sportlétesítményekben, a közterületeken és 
az önkormányzati intézményekben szerve-
zett sporteseményekrıl a szervezınek az ön-
kormányzat polgármestere felé elızetes beje-
lentési  kötelezettsége van, legkésıbb a 
sporteseményt megelızı 15. napig. 

 

(3) Közterületeken rendezvények a közterü-
letek használatáról szóló rendeletnek1 megfe-
lelıen szervezhetık és megtartásukhoz az 
önkormányzat polgármesterének vagy meg-
bízottjának elızetes hozzájárulása szükséges. 

Nemzetközi kapcsolatok 

8. § 

Az önkormányzat adottságainak megfelelıen 
részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatok-
ban. Ennek keretében: 

− a testvérvárosokkal való sportkapcsolatok 
kiépítése érdekében lehetıséget biztosít a 
tamási sportrendezvényeken való részvétel-
ükre, 
− támogatja a városi sportolók, sportszerve-
zetek nemzetközi sportversenyeken való 
részvételét. 

 
Értelmezı rendelkezések 

 
9. § 

E rendelet alkalmazásában 
a) Sportegyesület: az egyesülési jogról, a 

Polgári Törvénykönyvrıl és a sportról 
szóló törvények alapján mőködı egyesü-
let.  

b) Önkormányzat tulajdonában lévı sport-
létesítmény: az önkormányzat vagy in-
tézmények tulajdonában lévı sportléte-
sítmény. 

c) támogatásra jogosult: minden Tamási 
Város közigazgatási területén mőködı, 
hivatalosan bejegyzett sporttevékenysé-
get végzı jogi és nem jogi személyiségő 
sportszervezet, sportszövetség,  ha a ren-
deletben megfogalmazott feltételeknek 
eleget tesz. 

 
Záró rendelkezés 

10. § 
 

(1) Ez a rendelet 2009. április 27. napján lép 
hatályba.  
 

                                                 
1 10/2004. (V. 9.) ör. 

(2) A 2009. évben a jelen rendelet hatályba 
lépése elıtt kérelmezett, majd e rendelet 
hatálybalépése után folyósított támogatá-
sok elszámolási kötelezettségét az 5. § (3) 
bekezdés c) pontja szerint kell teljesíteni.  
 
(3) A (2) bekezdés 2010. április 1. napján ha-
tályát veszti.  
 
(4) Jelen rendelet 5.§ (5) bekezdésében a 
döntési határidıre vonatkozó rendelkezés 
2010. január 1-én lép hatályba. 
 
(5) A (4) bekezdés 2010. január 2-án hatá-
lyát veszti. 
 
Ribányi József dr. Sitkei Lukács 
 polgármester           jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

Az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségei-
rıl, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl szóló 11/2009. (IV.27.) sz. 
rendelet 

1. melléklete 

Kérelem Tamási Város Önkormányzata sporttámogatási keretének  
 támogatás igényléshez 

 

a kérelmezı szervezet pontos megnevezése  
 

 

képviselıjének neve, címe 
 

a kérelmezı szervezetnél sportolók létszáma  

az illetékes bíróságnak a kérelmezı szerve-
zet nyilvántartásba vételét elrendelı jogerıs 

végzésének száma  
 

a kérelmezı szervezet bankszámlaszáma, 
adószáma 

 

a tárgyév tervezett költségvetése 
 

sportszakmai adatok 
 

versenynaptára 

 

 

A kérelemhez csatolni kell: 

1. Az illetékes bíróságnak a kérelmezı szervezet nyilvántartásban való szereplésérıl szó-
ló 30 napnál nem régebbi kivonatát (nem másolatban, hanem eredetiben), 

2. a kérelmezı szervezet köztartozásairól szóló teljes bizonyító erejő magánokiratba fog-
lalt, vagy cégszerően aláírt nyilatkozatát,  

3. teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt, vagy cégszerően aláírt nyilatkozat arról, 
hogy nem áll csıd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás, valamint végrehajtási 
eljárás alatt a kérelmezı szervezet. 
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1. számú melléklethez: NYILATKOZAT 
 
a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  

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

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

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

 
 

Aláírás/Cégszerő aláírás 
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Az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeirıl, 
valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl szóló 11/2009. (IV.27.) sz. rendelet 
 
2. melléklete 

 
Adatlap sportegyesületeknek nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásához  

Sportegyesület neve:  

Beszámolót kitöltı személy neve:  

Beszámolót kitöltı személy telefonszá-
ma: 

 

Támogatás éve:  

Sportegyesület létszámára vonatkozó adatok a támogatás évében  

Szakosztályok száma  

Igazolt versenyzık száma 6-10 éves korig  

Igazolt versenyzık száma 10-14 éves korig  

Igazolt versenyzık száma 14-18 éves korig  

Igazolt utánpótlás versenyzık száma összesen:  

Igazolt felnıtt versenyzık száma összesen:  

Az egyesület igazolt versenyzıinek száma ösz-
szesen 

 

Utánpótlás korosztályt edzık száma:  

Felnıtt korosztályt edzık száma  

Sportegyesület versenyeredményei a támogatás évében 
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Pénzügyi beszámoló 
 
A Sportegyesület összes bevétele a támogatás évében:  
Ebbıl önkormányzati támogatás  
Az önkormányzati támogatásból az utánpótlás neve-
lésére fordított összeg Ft-ban 

 

Az önkormányzati támogatásból az utánpótlás nevelé-
sére fordított összeg a támogatás 

 

 

Az alábbi szövegdobozba az egyesület mőködésével kapcsolatos észrevételeit, megjegyzéseit várjuk 
(mőködés, vezetés, infrastruktúra, egyéb) 

 

 

Kijelentem, hogy a beszámolóban szereplı adatok a valóságnak megfelelnek, valamint a 
pénzügyi elszámolás az önkormányzati hozzájárulás mértékéig - a mellékelt számlamá-
solatokkal és számlaösszesítıvel - alátámasztott és igazolt 

Dátum: 

elszámolásért felelıs aláírása 

 
_________________________________ 

 
Impresszum: 

 
Tamási Közlöny 

 
Tamási Város Önkormányzatának Hivatalos Lapja, a 8/2003. 

(IV. 6.) számú rendelet 30. § (3) bekezdése alapján. 
Kiadja: Tamási Város Polgármesteri Hivatala 


