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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

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

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

___________________________________ 
 
 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott 
munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 118/2013. (VIII. 21.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 75.; a 78/2013. (V. 28.), a 84.; a 
85/2013. (VI. 10.), a 86.; a 87.; a 88/2013. (VI. 19.), a 94.; a 95.; a 97.; a 98.; a 99.; a 100.; a 
101.; a 105.; a 106.; a 107.; a 109/2013. (VI. 26.), a 111/2013. (VII. 9.), valamint a 112.; a 
113. és a 117/2013. (VII. 18.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 119/2013. (VIII. 21.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1. dönt arról, hogy Tamási Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában 2014. 
évi villamos energia beszerzésével kapcsolatban csoportos közbeszerzési eljáráson 
vesz részt; 

2. csatlakozik a Fonyód Város Önkormányzata, mint Gesztor által szervezett csoportos 
villamos energia beszerzési közösséghez; 
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 2 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező csatlakozási 
szándéknyilatkozatot, szindikátusi szerződést valamint a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására vonatkozó megbízási szerződést aláírja; 

4. felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás eredményeként az energia 
kereskedelmi szerződések aláírására. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 120/2013. (VIII. 21) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1. dönt arról, hogy a Dombóvári Szent Lukács Kórházzal a Tamási Rendelőintézet 
működtetésére 2014. január 1. napjától két éves időtartamra, azaz 2015. december 31. 
napjáig ellátási szerződést köt az előterjesztés mellékletében szereplő együttműködési 
koncepcióban foglaltak mentén; 

2. felkéri a Dombóvári Szent Lukács Kórház igazgatóját, hogy félévente számoljon be a 
Tamási rendelőintézet működtetéséről a Humánpolitikai Bizottság előtt; 

3. felkéri a jegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos szerződéstervezetet készítse el. 
 
Határidő: a 2. pont esetében a 2014. február havi munkaterv szerinti Humánpolitikai 
Bizottsági ülés 
3. pont esetében legkésőbb a 2013. október havi képviselő-testületi ülés 
Felelős: a 2. pont esetében az igazgató 
a 3. pont esetében a jegyző, beterjesztésre a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 121/2013. (VIII. 21.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. tv. 87.§. (1.) 
bekezdésében előírt, az önkormányzat 2013. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről 
szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 122/2013. (VIII. 21.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 106/1996. (VIII. 29.) számú határozat 
végrehajtásaként az Ügyrendi Bizottság jelentését a 2013. évi első félévi testületi határozatok 
végrehajtásáról megtárgyalta, s azt elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 123/2013. (VIII. 21.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1. a 2014. évben csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez; 

2. a 2014. évi költségvetésében 2.000.000,- (azaz Kettőmillió) forint összeget különít el 
a települési önkormányzati forrás biztosítására; 
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3. utasítja, a polgármestert, hogy a 
a.) a 2014. évi költségvetésben a 2. pontban megjelölt összeget szerepeltesse: 
b.) az ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó adminisztratív teendőket az 51/2007. (III. 26.) 

Korm. rendelet szerint végezze el. 
 
Határidő: az 1.) pontban foglaltakról tájékoztatás: azonnal 
  a 3/a.) pontban: 2014. évi költségvetés benyújtása, 

a 3/b.) pontban: folyamatos 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 124/2013. (VIII. 21.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tamási Gimnáziumért” 
Közalapítvány 2012. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját, és azt 
elfogadja azzal, hogy felhívja a kuratórium elnökének figyelmét, hogy a beszámolókat, 
jelentéseket az előírt határidőre teljesítse. 
 
Felelős: a kuratórium elnöke 
Határidő: értelemszerű 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 125/2013. (VIII. 21.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
 
1. a Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény alapító okiratát az 

alábbiak szerint módosítja: 

a. az alapító okirat 5) pontjából az alábbi tevékenységek törlésre kerülnek: 
„- szolgáltató könyvtárként gondoskodik a mozgókönyvtári feladat ellátásáról a 
Tamási-Simontornya Többcélú Kistérség Társulással kötött szerződés alapján; 
- térségi ellátás a Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás által 
átfogott kistérség területén.” 

b. az alapító okirat 6) pontja helyébe a következő lép: 
„M űködési területe: Tamási város közigazgatási területe.” 
 

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

 
Határidő: 2013. szeptember 30.  
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 126/2013. (VIII. 21.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Délnyugat Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Társulás megalakulása óta végzett munkájáról szóló tájékoztatót és 
azt tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 127/2013. (VIII. 21.) számú 
határozata: 
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Tamási Város Önkormányzait Képviselő-testülete, mint a Délnyugat Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Társulás tagja nyilatkozik, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0031 
azonosítószámú a „Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a 
Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című pályázaton kívül az 
adott projekthez, projektelemhez kapcsolódóan más pályázatban, támogatási 
konstrukcióban nem vesz részt.  
Továbbá nyilatkozik, hogy általa az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak 
megfelelnek, az abban bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri. 
 
Felelős: a polgármester 
Határidő: értesítésre 8 nap 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 128/2013. (VIII. 21.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
1. az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint 

a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról 
szóló 2013. évi CXVIII. törvény 5. §-a, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Állam tulajdonában és a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) 
vagyonkezelésében lévő 

a. Tamási külterület 0393/5 helyrajzi számon felvett, kivett vízmű megnevezésű, 
1551 m2 területű ingatlan 1/1,  

b. Tamási külterület 0436/2 helyrajzi számon felvett, kivett dögtér megnevezésű, 
815 m2 területű ingatlan 1/1,  

c. Tamási belterület 2121/4 helyrajzi számon felvett, kivett saját használatú út 
megnevezésű, 518 m2 területű ingatlan 1/1,  

tulajdoni hányadát ingyenesen önkormányzati tulajdonba kívánja venni. 

2. nyilatkozik arról, hogy  

a. Tamási külterület 0393/5 helyrajzi számon felvett ingatlant a Mötv. 13. § (1) 
bekezdés 21. pontjában meghatározott víziközmű-szolgáltatás feladatainak 
ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a jelenleg is végzett víziközmű-
szolgáltatás célra kívánja felhasználni; 

b. Tamási külterület 0436/2 helyrajzi számon felvett ingatlant a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott telepüzemeltetési feladatainak 
ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és az ingatlan melletti út szélesítése 
céljára kívánja felhasználni, 

c. Tamási belterület 2121/4 helyrajzi számon felvett ingatlant a Mötv. 13. § (1) 
bekezdés 1. pontjában meghatározott telepüzemeltetési feladatainak ellátása 
érdekében kívánja tulajdonba venni és közterületként kívánja felhasználni, mivel 
az jelenleg is akként funkcionál. 
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3. vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág 
szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését; 

4. kijelenti, hogy az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / 
helyi / Natura 2000) védettség alatt; 

5. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban felsorolt ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen; 

6. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban felsorolt ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: a határozat megküldésére 5 nap  
Felelős: a polgármester 

  
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 129/2013. (VIII. 21.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint 

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja 
alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a 
Magyar Állam tulajdonában és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
(1149 Budapest, Mogyoródi út 43.) vagyonkezelésében lévő Tamási belterület 318 
helyrajzi számon felvett, kivett beépített terület megnevezésű, 1393 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását; 

2. nyilatkozik arról, hogy az ingatlant a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2 .) pontjában meghatározott 
településüzemeltetési feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és a 
rajta lévő épület elbontásával közpark kialakítása, a városközpont ezen részének és 
így az önkormányzati hivatal környezetének rendezése céljára, valamint az ezen az 
ingatlanon korábban működő helyi önkéntes tűzoltóság tiszteletére Flórián szobor 
elhelyezésére kívánja felhasználni. 

3. vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág 
szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 

4. kijelenti, hogy az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / 
helyi / Natura 2000) védettség alatt.  

5. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban felsorolt ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban felsorolt ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

7.  
Határidő: a határozat megküldésére 5 nap  
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 130/2013. (VIII. 21.) számú 
határozata: 
 
a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. számú melléklete, valamint a megyei 
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önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján támogatási 
igényt (pályázatot) nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2013. évi kiegészítő támogatásra. 
 
Határidő: a pályázat benyújtására szeptember 30. 
Felelős: a polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
18/2013. (VI. 27.)  

önkormányzati rendelete 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak igénybevételének szabályairól 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13.§ (3) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 10.§ (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva – a 10. § (4) és a 13.§ (3) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, a Magyar 
Kéményseprők Országos Ipartestülete és a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének 
kikérésével, valamint Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
8/2003. (IV. 6.) számú önkormányzati rendelet 36. § (3) bekezdés b) pontjában biztosított 
feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 
  

1. Általános rendelkezések 
 
1. § (1) A rendelet célja azoknak a szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják a településen 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatással (továbbiakban: közszolgáltatás) összefüggő feladatok 
eredményes végrehajtását, a közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét. 

(2) A rendelet hatálya Tamási város közigazgatási területén az égéstermék elvezetővel ellátott 
ingatlan (továbbiakban: ingatlan) használójára illetve tulajdonosra, valamint a közszolgáltatást végző 
közszolgáltatóra terjed ki. 

(3) A közszolgáltatás kiterjed az ingatlanban üzemeltett tüzelőberendezés égéstermékének 
elvezetésére szolgáló – hozzá tartozó vagy hozzá csatlakoztatott – égéstermék-elvezető és tartalék 
(biztonsági) égéstermék-elvezető sormunka keretében történő időszakonkénti ellenőrzésére, 
tisztítására, műszaki felülvizsgálatára valamint műszaki vizsgálatokra. 

(4) A közszolgáltatás nem terjed ki a használaton kívüli égéstermék elvezetőre, valamint az 
épített cserépkályha, kandalló, kemence csak bontással oldható összekötő elemére vagy annak 
bekötőnyílására. 

(5) A közszolgáltatást teljes körűen – nyilvános pályázat elnyerését követően - a CAMINUS 
Tüzeléstechnikai Kft. (továbbiakban: közszolgáltató) (7100 Szekszárd, Páskum utca 5.) látja el. 
 

2. A közszolgáltató kötelezettségei 
 

2. § (1) A közszolgáltató köteles a 1.§  (3) bekezdésében felsorolt közszolgáltatási tevékenységet a 
külön jogszabály által meghatározott szakmai követelményeknek megfelelően, az ott meghatározott 
körben és előírt határidőben ellátni, valamint a külön jogszabályban meghatározott 
tervfelülvizsgálattal és szaktanácsadással kapcsolatos nyilatkozat kiadni. 

(2) A közszolgáltató telephelyén ügyfélfogadást köteles tartani. Az ügyfélfogadás rendjéről a 
lakosságot a helyben szokásos módon kell tájékoztatni. 

(3) A közszolgáltatónak a munkavégzés során meg kell győződnie az égéstermék 
maradéktalan és biztonságos elvezetéséről. 

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során, a szakterületét érintően felmerülő élet-és 
vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén köteles a külön jogszabályban meghatározott 
szükséges intézkedéseket írásban megtenni, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságot 
tájékoztatni. 

(5) Amennyiben a közszolgáltató az égéstermék-elvezető állapotának időszakos ellenőrzését, 
tisztítását, műszaki felülvizsgálatát – az ingatlan használójának kötelezettségeinek elmulasztása miatt 
– nem tudja elvégezni, értesíti az illetékes tűzvédelmi hatóságot. 
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3. Az ingatlan tulajdonosának és használójának kötelezettségei 
 

3. § (1) Az 1.§ (3) bekezdésben meghatározott közszolgáltatást az ingatlan használója köteles 
igénybe venni. 

(2) Az ingatlan használója köteles a közszolgáltató külön jogszabályban és az e rendeletben 
meghatározott feladatainak ellátását lehetővé tenni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani. 

(3) A tulajdonos köteles a kémények számában bekövetkezett változást – gyarapodást és 
csökkenést - a szolgáltatónak a változást követő 15 napon belül bejelenteni. 

(4) Az 1. mellékletben meghatározott közszolgáltatásért járó díjat (továbbiakban: 
közszolgáltatás díja) az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlan tulajdonosának bejelentése alapján a 
közte és az ingatlan használó között létrejött megállapodás szerint az ingatlan használója köteles 
megfizetni. 

(5) Az ingatlan tulajdonosa vagy használója a közszolgáltatással, munkavégzéssel kapcsolatos 
panaszát a közszolgáltató ügyfélszolgálati irodáján, illetve az önkormányzatnál teheti meg. 
Amennyiben a közszolgáltató a közte és az önkormányzat között létrejött szerződésben, valamint 
pályázati ajánlatában foglalt lényeges kötelezettségeit megszegi, vagy a közszolgáltatási 
tevékenységére a lakosság részéről évente legalább 30 db illetékes hatóság által kivizsgált és 
megalapozott panasz érkezik, az önkormányzatnak joga van a szolgáltatóval kötött megállapodást 6 
hónapos felmondási idővel megszüntetni. 
 

4. A közszolgáltatási szerződés létrejötte, a közszolgáltatás ellátásának rendje, módja 
 

4. § (1) A közszolgáltatási szerződés létrejön: 

a) az ingatlan használójának megrendelésével, 
b) a bejelentési kötelezettség teljesítésével. 

(2) A közszolgáltató az időszakos ellenőrzést és a szükség szerinti tisztítást megrendelés 
nélkül, ütemezett sormunka keretében látja el az ingatlan használójának előzetes értesítése alapján. 

  (3) A közszolgáltató a sormunka tényleges időpontjáról az ingatlan használóját 8 nappal 
korábban köteles értesíteni 

a) társasházi tömblakások esetében írásban vagy hirdetmény útján, 
b) egyéb esetekben szóban. 

(4) A szóbeli értesítés eredménytelensége esetén a közszolgáltató a megismételt értesítést 
írásban köteles a tulajdonosnak megküldeni. 

(5) A közszolgáltató az önkormányzat hivatalos lapjában félévente közzéteszi az adott 
időszakban tervezett sormunka időpontját utcánkénti megosztásban. 

 
5. A közszolgáltatás díja, díjfizetés rendje  

 

5. § (1) A közszolgáltatás díját Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete állapítja meg, 
mértékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.  

(2) A következő naptári évre vonatkozó díjtételek minden év november hó 30. napjáig 
kerülnek meghatározásra a vonatkozó jogszabályok alapján.  

(3) A közszolgáltató a tárgyidőszakra megállapított közszolgáltatás díjáról díjjegyzéket készít 
és telephelyén azt látható módon kifüggeszti. 

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatás díját a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal, 
számla alapján jogosult beszedni. 

(5) A közszolgáltatás díjának megfizetése a közszolgáltatás elvégzésének tűrése alól nem 
mentesít. 
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(6) Ha a közszolgáltatás a közszolgáltató hibájából marad el, a tulajdonos illetve az ingatlan 
használója a díj fizetésére nem kötelezhető. 
 

6. Záró rendelkezések 
 

6. § (1) Ez a rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba. 
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
(3) Hatályát veszti a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről 

szóló 20/2010. (XII. 27.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 19/2012. (V. 31.) és 
2/2013. (I. 10.) önkormányzati rendeletek. 
 
 
 
 
 
 

Ribányi József      Gulyásné dr. Könye Katalin 
  polgármester      jegyző 

 
Melléklet: 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
24/2013. (VIII. 23.)  

önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzati elismerő címekről szóló 11/2005. (VI. 5.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában biztosított feladatkörében,  
Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2003. (IV. 6.) számú 
önkormányzati rendelet 36. § (3) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város 
Önkormányzati Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével  
 
a következőket rendeli el: 

 
 
1. § Az önkormányzati elismerő címekről szóló 11/2005. (VI. 5.) számú önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Ör.) 1. § első tagmondata helyébe a következő lép: 
„A képviselő-testület az önkormányzat közigazgatási területén működő önkormányzati és állami 
fenntartásban lévő intézményekben és szervekben dolgozók, illetve ezen intézményekben tanulók, 
valamint a városban testnevelés és sport területén végzett aktív tevékenység, továbbá a városban 
egészségügy vagy szociálpolitika területén kifejtett munka elismerhetősége végett:”  
 
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő lép: 
„2. §. Az 1.§ a) és b) pontja szerinti címek annak a közszolgálati jogviszonyban lévőnek 
adományozhatók:  
     aa) aki a pedagógus hivatás gyakorlása során hosszú ideig kiemelkedő szakmai munkát végzett az 
oktatás és nevelés területén, továbbá emberi magatartásával is érdemessé vált az elismerésre; 
     ab) aki közalkalmazottként a hivatása gyakorlása során hosszú ideig kiemelkedő munkát végzett a 
szakterületén, továbbá emberi magatartásával is érdemessé vált az elismerésre; 
      ac) aki a közigazgatásban hosszú ideig kiemelkedő szakmai munkát végzett, továbbá emberi 
magatartásával is érdemessé vált az elismerésre, 
feltéve, hogy munkájával Tamási város javát szolgálta, hozzájárult a város fejlődéséhez.” 
 
3. § Az Ör. 3.§ (3), 5.§ (6) és 6.§ (4) bekezdésében szereplő „százezer” szövegrész elé „nettó” 
kifejezés kerül. 
 
4. § Az Ör. 6.§ (1) és (2) bekezdésében szereplő „1.§ e)” szövegrész helyébe „1.§ f)” szövegrész 
kerül. 
 
 
5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 

 
 
Ribányi József      Gulyásné dr. Könye Katalin 
  polgármester      jegyző 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

25/2013. (VIII. 23.)  
önkormányzati rendelete 

 
az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 20/2009. (IX. 1.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 152.§ (2) bekezdésében biztosított feladatkörében,  
 
a következőket rendeli el: 

 
 
1. § Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 20/2009. (IX. 1.) számú önkormányzati rendelet 
3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 
 
2. § Ez a rendelet 2013. szeptember 1. napján lép hatályba.  
 
 

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 


