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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott 
munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 50/2013. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 41.; a 42.; a 43. és a 46/2013. (III. 27.) 
számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester 
beszámolóját elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 51/2013. (IV. 25.) számú határozata: 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-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, önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetű tanulók támogatásához): 

300 ezer Ft 

− Tamási Polgárőr Egyesület (üzemeltetési és fenntartási 
költségekre, eszközvásárláshoz, formaruházat, irodaszerek 
költségeire): 

 
 
400 ezer Ft 

− Tamási Nyugdíjasok Egyesülete (az idős emberek  
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életminőségén való változtatás, a szabadidő hasznos eltöltése 
érdekében értékes programok szervezése, színházbérlet, 
kirándulás, sportnap, Idősek világnapja, karácsony): 

 
 
 
150 ezer Ft 

− Tamási Caritas Egyesület (rászoruló gyermekek részére téli 
ruhanemű vásárlása, 50 pár csizma, 20 db télikabát): 

 
300 ezer Ft 

− Ifjú Muzsikusokért Alapítvány (zeneiskola működési 
feltételeinek javítása, zongorahangolás, kis értékű 
hangszerek beszerzése, hangszerjavítás): 

 
 
350 ezer Ft 

− A Tamási Pro Cultura Humana Vegyeskórusért Alapítvány 
(Budapesti kórus hangversenyen való részvétel költségeihez, 
kotta, utiktg): 

 
100 ezer Ft 

− Látássérültek Esélyegyenlőségéért Alapítvány (látássérült 
diákok tanulmányainak támogatása, iskolakezdési támogatás 
7000 Ft/fő értékben 40 fő részére): 

 
 
190 ezer Ft 

− Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány 
(Pántlika néptánc együttes 10-14 éves korosztályú csoportja 
táborának, viselet bővítésének költségeire):  

 
 
190 ezer Ft 

− „Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tamási Csoport (2013. 
évben tervezett fórum jellegű előadások, programok költségeire): 

 
 
300 ezer Ft 

− Magyar Vöröskereszt Tamási Városi-területi Szervezete 
(Véradók elismerése, ajándék, étkeztetés ): 

 
150 ezer Ft 

− Tamási Kerékpáros Alapítvány (Tamási Kupa 2013 amatőr 
gyermek 6 fordulós kerékpárverseny megszervezéséhez): 

 
 
100 ezer Ft 

− Tamási Városkörnyék Közbiztonságáért Alapítvány 
(Bűnmegelőzési előadások és szóróanyagok költségeire, 
mozgásérzékelővel ellátott automata fényképezőgép 
vásárlására): 

 
 100 ezer Ft 

− Tehetségért és Képességfejlesztésért Alapítvány (A csillagok 
és a környező természet megoismerése –távcsőpark bővítése): 

 
 
 100 ezer Ft 

− Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Tavaszváró és Mártonnapi 
táncház lebonyolításának költségeihez: 

 
190 ezer Ft 

− Óvodásainkért Alapítvány: (Motiváció – Tudás -
Kompetencia Természet és Környezetvédelmi Program 
Lengyel –Annafürdőn (11 csoportnak 1-1 nap) 

 
190 ezer Ft 

− Tamási Nyugdíjas Rendőr Egyesület (Tamási közrend-
közbiztonságának erősítése (térfigyelő kamerarendszer 
figyelő szolgálatának biztosítása, bűnmegelőzési előadások, 
rendőrség történeti kiállításhoz tároló eszközök): 

 
150 ezer Ft 

− Tamási Fúvós Egylet (A Tamási Koncert-Fúvószenekar éves 
működéséhez (utazási ktg, hangszerek karbantartása, 
kellékek, irodai ktg, karmester, könyvelői díj, kotta, nevezési 
díj) 

 
400 ezer ft 

          Összesen: 3660 ezer Ft 
 

2) dönt arról, hogy a 31/2012. (IV. 25.) számú határozatban a Tamási Városkörnyék 
Közbiztonságáért Alapítvány részére odaítélt 40 ezer Ft összegű támogatás a 2013. évi 
költségvetés terhére kerül kifizetésre. 

3) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő: értelemszerűen, illetve az elszámolásra 2013. október 31. 
Felelős: a polgármester és az érintett civil szervezetek vezetői 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 52/2013. (IV. 25.) számú határozata: 

 
1) Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 32/2012. (IV.25.)  sz. határozata 

végrehajtásaként megtárgyalta a sportegyesületek tevékenységéről és a 2012. évi 
támogatás felhasználásáról szóló egyesületi tájékoztatókat és azokat  tudomásul veszi. 

 
2) A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény 

10. § -ában biztosított hatáskörében eljárva és figyelemmel a látványsportok társasági 
adóból elnyerhető támogatási lehetőségeire a városi sportegyesületek működését 2013. 
évben az alábbi összegekkel támogatja, amelynek legalább 50 %-át utánpótlás 
nevelésre kell fordítani :        
   ezer Ft 

     
  - Tamási Kerékpáros Egyesület      600  
  - Tamási MTB Sport Club       600 

- Tamási Koppány Sportegyesület     900     
  - Tamási Omega Atlétika Club         900  
  - Aranyszarvas Közhasznú Sportegyesület      250  
  - Tamási Diáksport Egyesület                 250 
    
  Összesen:                 3.500   

     
A látvány-csapatsportágakat folytató tamási sportegyesületek (kézilabda, labdarúgás, 
kosárlabda) nem részesülnek az önkormányzati  keret terhére támogatásban. 
A támogatási összegek folyósításánál lehetőség szerint törekedni kell az időarányos, 
folyamatos felhasználás feltételeinek biztosítására.      
  
3) A képviselő-testület felhívja a támogatott sportegyesületek vezetőit, hogy 

tevékenységükről és a támogatás felhasználásáról 2014. március 31-ig tájékoztassák a 
képviselő-testületet. 

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

törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 
szóló nyilatkozatot a támogatott szervezetek képviselőinek legkésőbb a támogatási 
szerződés megkötésekor meg kell tenniük. 

 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: a polgármester és az érintett sportegyesületek vezetői. 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 53/2013. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi önkormányzati 
közbeszerzésekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 54/2013. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tamási Városért” 
Közalapítvány 2012. évi működéséről szóló beszámolót, és azt elfogadja.  
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 55/2013. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Tamási és Környéke Aranyerdő 
Társult Óvoda és Bölcsőde fenntartásában részt vevő önkormányzat a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bek. d) pontja alapján engedélyezi az 
Aranyerdő Társult Óvoda és Bölcsőde Tamási Tagóvodája és Bölcsődéje intézményben 11 
óvodai csoport indítását a 2013/14.es nevelési évben. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester és az intézményvezető 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 56/2013. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (1) bek. b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján „Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde” elnevezéssel önálló 
intézményt alapít az óvodai nevelési és a bölcsődei feladatok ellátására, 

2. az intézmény alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására; 

3. az intézményvezetői feladatok ellátásával a jelenlegi intézményvezetőt – vezetői 
megbízásának lejártáig, azaz 2014. június 30. napjáig – megbízza, 

4. utasítja az intézményvezetőt, hogy az intézmény működéséhez szükséges 
dokumentumokat (SZMSZ, házirend, pedagógiai program) készítse el. 

 
Határidő: értelemszerűen, illetve a 4. pont esetében 2013. augusztus 31. 
Felelős: a polgármester és az intézményvezető 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 57/2013. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentést elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ribányi József polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 58/2013. (IV. 25.) számú határozata: 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1. dönt arról, hogy az Építő és Városüzemeltető (ÉVÜ) Kft-vel 2008. december 1. 
napjával megkötött – tamási 2127 hrsz. alatt felvett sportpálya ingatlan 
(továbbiakban: ingatlan) használatba adására vonatkozó – megállapodást közös 
megegyezéssel megszünteti;  

2. az ingatlant a Tamási 2009 FC (7090 Tamási, Rákóczi u. 95.) használatába adja a 
mellékletben szereplő megállapodásban foglaltak szerint, felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására; 

3. hozzájárul ahhoz, hogy a Tamási 2009 FC a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt 
látvány-csapatsportok társasági adóból történő sportfejlesztési támogatására 
pályázatot nyújtson be,  

4. hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra a 3. pontban 
szereplő pályázatból megvalósuló beruházás üzembe helyezését követő 15 évben, a 
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pályázat során igénybevett adókedvezmény mértékéig a Magyar Állam javára 
jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 59/2013. (IV. 25.) számú határozata: 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

- a járóbeteg-szakellátási feladat állam részére történő átadásáról szóló 14/2013. (II. 
11.) számú határozatát – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D. §-
ának hatályon kívül helyezésére tekintettel – visszavonja; 

- egyidejűleg a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nkft., illetve annak 
jogutódjával a Dombóvári Szent Lukács Kórházzal, a Tamási Rendelőintézet 
működtetésére 2013. április 30. napjáig megkötött feladat-ellátási szerződést 2013. 
december 31. napjáig meghosszabbítja azzal a feltétellel, hogy felek a további 
együttműködés feltételeit a 2013. augusztus havi képviselő-testületi ülésre 
kidolgozzák. 

 
Határidő: 2013. április 30. és a 2013. augusztus havi képviselő-testületi ülés 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 60/2013. (IV. 25.) számú határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

− a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. 
rendelet alapján úgy határoz, hogy vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be 
a Belügyminisztérimhoz; 

− nyilatkozik arról, hogy  
o a káresemény megnevezése: a Tamásiban, 2013 márciusában rendkívüli havazás 

miatti védekezési feladatok ellátása; 
o a káresemény helye: 7090 Tamási, Szabadság u. 50. (323 hrsz.) 

− kijelenti, hogy a védekezési kiadások fedezetét az önkormányzat saját erejéből csak 
részben tudja megoldani a következők szerint: 

A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2013. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

199 674,- Ft 30 

Biztosító kártérítése Ft  
Egyéb forrás  Ft  
Vis maior támogatási igény 465 906,- Ft 70 
Források összesen 665 580,- Ft 100 

− a pályázathoz szükséges saját forrás összegét a Tamási Város Önkormányzata 
2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III. 02.) számú önkormányzati 
rendeletében biztosítja; 

− felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 61/2013. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
  
1.     a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a tamási tűzoltólaktanya beruházás 

LEADER pályázati forrásból történő megvalósítása érdekében az Egyesület 
hitelfelvételének elősegítése érdekében készfizető kezességet vállal 41 azaz (negyvenegy) 
millió Ft erejéig a pályázat elszámolásának lezárásáig, de legkésőbb 2013. december 31. 
napjáig terjedő hitellejárati időtartamra; 

  
2.    egyidejűleg jóváhagyja, hogy az „Építő és Városüzemeltető Kft. Tamási” tulajdonában 

lévő tamási 314/15 hrsz-u Piactér, a tamási 324 hrsz-u Garay u. 4. számú, valamint a 
tamási 1054/2 hrsz alatti Vágóhíd u. 1. számú ingatlanok az 1. pontban szereplő hitel 
fedezetéül szolgáljanak; 

  
3.      felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló szerződést az Ügyrendi Bizottság 

véleményezését követően aláírja. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

13/2013. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. tv. 89. és 91. §.-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

ELSŐ RÉSZ 
 

A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzmaradvány jóváhagyása. 
 
1.§ 

 
  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását 

a) 3.646.993 E Ft bevételi és 

b) 3.497.241 E Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyja. 

  (2) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül 

 a) a költségvetési bevételeket 3.112.287 E Ft összegben, 

 b) a költségvetési kiadásokat 3.148.071 E Ft összegben, 

 c) a költségvetési hiányt 35.784 E Ft összegben hagyja jóvá. 

  (3) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül 

 a) a finanszírozási bevételt (hitelbevétel) 483.012 E Ft összegben, 

 b) a finanszírozási kiadást 339.791 E Ft összegben hagyja jóvá. 

  (4) A (2) bekezdésben jóváhagyott költségvetési hiány fedezetéül a helyi adóbevételek és az 
ingatlan értékesítési bevételek szolgálnak. 

2.§ 

A képviselő-testület 

  (1) az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi teljesítés forrásonkénti, 
előirányzat csoportonkénti részletezését az 1.,2.,3.,3/A,4.,4/A,5.,5/A,6.,6/A,7.,7/A számú 
mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

  (2) az 1.§ (1) bekezdés b) pontjában írt kiadási teljesítés előirányzat-csoportok, kiemelt 
előirányzatok részletezését az 1.,2.,3.,3/A,4.,4/A,5.,5/A,6.,6/A,7.,7/A számú mellékletben 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(3) a módosított előirányzatok összegét az 1.,2.,3.,3/A,4.,4/A,5.,5/A,6.,6/A,7.,7/A mellékletek 
módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.  

 

3.§ 

 

  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát a 25. számú 
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 
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  (2) Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert és az intézmények vezetőit, hogy a 
pénzmaradványt terhelő kötelezettségeket teljesítsék. 

 

MÁSODIK RÉSZ 

 

Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása 

4.§ 

 

  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre vonatkozó normatív állami 
hozzájárulás elszámolását a 26. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

  (2) Az önkormányzat 2012. évre vonatkozó normatív kötött felhasználású támogatások 
elszámolását a 27. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

  (3) Az önkormányzat 2012. évre vonatkozó központosított támogatások elszámolását a 28. 
számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

5.§ 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a 21, 22, 23, 24. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 

HARMADIK RÉSZ 

 

6.§ 

A képviselő-testület 

- a könyvvizsgálói jelentést és a mellékletét képező 
- egyszerűsített mérleget, 
- egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, 
- egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást, 
- egyszerűsített eredmény kimutatást jóváhagyja. 

 

NEGYEDIK RÉSZ 

 

Záró rendelkezés 

 

7.§ 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

  Ribányi József     Gulyásné dr. Könye Katalin 

   polgármester            jegyző 

 
 

 
 



 9 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
14/2013.(IV. 30.) számú 

önkormányzati rendelete 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 

6/2013 (III.2.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. tv. 34.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tamási Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.2.) 
számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint módosítja. 

1. § 
 (1) A Ktr. 3. § (1) bekezdés  

a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 4.977.355 E Ft-ra, 
 aa) pontjában írt működési költségvetési bevételi előirányzat 1.439.676 E Ft-ra, 
 ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat 3.537.679 E Ft-ra, 
 b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 4.691.173 E Ft-ra, 
 ba) pontjában írt működési költségvetési kiadási előirányzat 1.442.673 E Ft-ra, 
 bb) pontjában írt felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat 3.248.500 E Ft-ra, 
            c) költségvetési többletét a finanszírozási műveletek nélkül 286.182 E Ft-ra, 
            ca) működési költségvetési hiányát 2997 E Ft-ra, 
            d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható 
                tervezett pénzmaradványát 2.997 E Ft-ra, 
            da) d.) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 2.997  
            E Ft-ra, 
            g) pontjában írt költségvetés bevételi főösszege 4.980.352 E Ft-ra, 

h) pontjában írt költségvetés kiadási főösszege 4.980.352 E Ft-ra módosul. 
 

     2. § 
 

(1) A Ktr. 1-4/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1-4/a. számú melléklete lép. 
(2) A Ktr.  5-5/a. számú melléklete helyett a továbbiakban e rendelet 5-5/a melléklete 

szerepel, a belépő új melléklet miatt a Ktr.-ben ezt követően szereplő mellékletek 
számozása 1-gyel növekszik.  

(3) A Ktr. 6.-7/a. számú melléklete helyébe e rendelet 6.-7/a. számú melléklete lép. 
(4) A Ktr. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. 
(5) A Ktr. 14. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. 
(6)A Ktr. 18.-20. számú melléklete helyébe e rendelet 10.-12. számú melléklete lép. 
 

     4. § 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés 
végrehajtása során kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 Ribányi József     Gulyásné dr. Könye Katalin 
  polgármester             jegyző 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

15/2013. (IV.25.) számú önkormányzati rendelete  
 

a város helyi építési szabályzatáról szóló 
14/2005. (VIII.7.) számú rendelet módosításáról 

 
1.§ 

(1) A város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Hész) 1.§ (3) bekezdése helyébe a következő lép: 
„(3) A szabályozási terven alkalmazott jelek az OTÉK 2. sz. mellékletében szereplő 
jelkulcson alapulnak, az OTÉK vonatkozó előírásai és fogalom-meghatározásai szerint 
értelmezendők. A jelkulcsban szereplő jelek – az irányadó szabályozási elemek és 
önkormányzati ingatlanokat érintő szabályozási vonalak kivételével – kötelező érvényűek, 
ezek megváltoztatása csak a rendezési terv módosításával lehetséges.” 
(2) A Hész 2.§-ába (4) bekezdése beillesztésre kerül:  
„(4) Amennyiben szabályozási vonallal, terület-felhasználási egységgel vagy övezethatárral 
egybeeső telekhatár változik, vagy nem a tervben javasolt telekalakítás jön létre, akkor a 
közterület határa, a használati -, illetve az övezeti határ értelemszerűen a változással egyezően 
alakul.” 

 
2.§ 

 
Ez a rendelet kihirdetése napján, 2013. április 25. napján lép hatályba, a folyamatban lévő 
ügyeknél is alkalmazandó. 
 
 
 
 

Ribányi József    Gulyásné dr. Könye Katalin 
 polgármester          jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresszum: 
 

Tamási Közlöny 
 

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

Kiadja: Tamási Város Polgármesteri Hivatala 


