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

Rendeletek .............................................................................. 3. oldal 

___________________________________ 
 
 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott 
munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 174/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 67; a 68/2013. (IV. 25.), a 103.; a 104; a 
108/2013. (VI. 26.), a 120/2013. (VIII. 21.), a 145/2013. (IX. 25.) valamint a 153.; a 154.; a 
155.; a 158.; a 159.; a 161.; a 164. és a 166/2013. (X. 30.) számú lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 175/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. tv. 87.§. (1.) 
bekezdésében előírt, az önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves 
teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 176/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi 
belső ellenőrzési tervét és azt a melléklet szerint elfogadja, egyidejűleg kéri a belső feladat 
ellátását a Dám Önkormányzati Társulástól. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az erről szóló megállapodás aláírására, melyhez a 
szükséges önkormányzati hozzájárulás biztosítását 2014. évi költségvetésében vállalja. 
 

2013. december 2.              V. évfolyam 11. szám 
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Határidő: az ellenőrzések végrehajtása 2014. december 31. 
Felelős: a jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 177/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tamási 2009 FC-vel (Tamási, Rákóczi u. 
95.) 2013. április 26. napján a tamási 2127 hrsz. alatt felvett sportpálya ingatlan használatba 
adására vonatkozóan megkötött megállapodást a melléklet szerint módosítja. (1. számú 
módosítás) 
Felhatalmazza a polgármestert a módosítás aláírására. 
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 178/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

1. felülvizsgálva a helyi menetrendszerinti személyszállítást a GEMENC Volán 
Autóbuszközlekedési  Zrt-vel 2012. december 18. napján kötött Közszolgáltatási 
szerződést melléklet szerint módosítja; 

2. felkéri a Zrt-t, hogy a menetrend változásról a helyben szokásos módon tájékoztassa a 
lakosságot, 

3. felhatalmazza a polgármestert a 2. számú szerződés módosítás aláírására.  
 

Felelős: a 3. pont esetében a polgármester 
Határidő: azonnal 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

31/2013. (XII. 2.)  
önkormányzati rendelete 

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról  
szóló 19/2003. (X. 12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés 

g) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, 
 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 140/R. §-ban 

meghatározott feladatkörében eljárva – 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. § A szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi 
szabályozásáról szóló 19/2003. (X. 12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 7. § (1) 
bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Pénzbeli ellátások:) 
„e) önkormányzati segély;” 
 
2. § Az Ör. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt ellátások megállapítása iránti kérelmet az önkormányzati hivatal 
igazgatási csoportján kell benyújtani.” 
 
3. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(1) Az önkormányzati segély elsősorban természetbeni (pl. szociális célra fordítható élelmiszer-, 
gyógyszer-, ruha-, közüzemi-, vagy sulicsekk stb.), a temetési költségekhez való hozzájárulásként 
megállapított önkormányzati segély egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában 
nyújtható.” 
 
4. § Az Ör. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Annak az aktív korúak ellátására jogosult személynek [Szt. 33. §], aki az ellátásra való jogosultság 
kezdő napján) 
„(2) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére 
tekintettel más személy nem részesül a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 
szerint gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi 
segélyben – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.], 
illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani (a 
továbbiakban: rendszeres szociális segélyre jogosult), és rendszeres szociális segélyre való 
jogosultságát Tamási Város Jegyzője megállapította, a segély folyósításának feltételeként a 
Családsegítő Szolgálattal együttműködésre köteles.” 
 
5. § Az Ör. 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(6) Meg kell szüntetni a rendszeres szociális segélyt az Szt-ben meghatározott esetekben.” 
 
6. § Az Ör. 39. §-a és az azt megelőző alcímmegjelölés helyébe a következő rendelkezés és 
alcímmegjelölés lép: 
„Önkormányzati segély 
 
39. § (1) Önkormányzati segélyben részesíthető az, aki 
a) önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy  
b) alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások, vagy 
c) a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi 
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segítségre szorul. 
 
(2) Nem várt többletkiadás különösen a betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a 
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek 
fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a 
gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások. 
 
(3) Az (1) bekezdés alapján önkormányzati segély állapítható meg, ha az igénylő egy főre jutó 
jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 130 %-át, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 150 
%-át. 
 
 (4) Méltányosságból önkormányzati segély állapítható meg rendkívüli élethelyzetre tekintettel (pl. 
elemi kár, betegség gyógykezelése, gyógyászati segédeszköz vásárlása stb.) akkor, ha ez a család 
létfenntartását veszélyezteti és az igénylő egy főre jutó jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át, 
egyedül élő esetén 200 %-át nem haladja meg. 
 
 (5) Ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítségnyújtást indokolják az önkormányzati segély 
bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is folyósítható.” 
 
7. § Az Ör. 43. §-a kiegészül a következő (3) bekezdéssel: 
„(3) Különös méltánylást érdemlő esetben a szociális kölcsön formájában nyújtott önkormányzati 
segély megállapítható annak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 250 %-át.” 
 
8. § Az Ör. 45.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„45. § (1) Önkormányzati segély állapítható meg az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez 
való hozzájárulásként. (Temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati 
segély.) 
(2) A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély nyújtható 
annak, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, 
vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti segély nem állapítható meg annak, akinek családjában az egy főre jutó 
jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetén 200%-át. 
 
(4) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója nevére 
kiállított temetési számlák eredeti példányát, továbbá ha a segélyt nem a haláleset szerint illetékes 
önkormányzattól kérik, akkor az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát. 
(5) A megállapított segélyről szóló, vagy a kérelmet elutasító határozat számát és a segély összegét a 
temetési számlára a jegyző rávezeti, majd ezt a halotti anyakönyvi kivonattal együtt a kérelmezőnek 
vissza kell juttatni. (Több számla esetén a felvezetés egy számlára történik, a többi számla számának 
feltüntetésével.) 
(6) A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege nem 
lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes 
összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását 
veszélyezteti. A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege bruttó 150.000,-Ft. 
 (7) A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély – a jogosult, a 
szolgáltató és az önkormányzati hivatal előzetes egyeztetése után – közvetlen formában is adható, a 
temetéshez szükséges kellékek megvásárlása, a temetési számla – részben vagy egészben – történő 
kifizetésével.” 
 
9. § Az Ör 47. § (3) bekezdésének első tagmondata helyébe a következő lép: 
„(3) Közgyógyellátási jogosultság állapítható meg méltányosságból az Szt. 50. § (3) bekezdése alapján 
egy évre annak a szociálisan rászoruló személynek,” 
 
10. § Az Ör. 40. § (1) és (2) bekezdésében, a 41.§ (1) bekezdésében, a 42. § (2) bekezdésében az 
„átmeneti segély” szövegrész helyébe az „önkormányzati segély” szöveg lép. 
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11. § Hatályát veszti az Ör.  
a) 7. § (1) bekezdés f) és g) pontja, 
b) 27. § (2) bekezdése, 
c) 29-31. § és az azokat megelőző alcímmegjelölés, 
d) 44. §-a és az azt megelőző alcímmegjelölés, 
e) 45. §-t megelőző alcímmegjelölés. 
 
12. § Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 
 

Ribányi József      Gulyásné dr. Könye Katalin 
  polgármester      jegyző 

Kihirdetve: 
Tamási, 2013. december 2. napján 
       Gulyásné dr. Könye Katalin 
           jegyző 

 
TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

32/2013. (XII. 2.)  
önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 16/1991. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, 
 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, 
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – 

Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2003. (IV. 6.) számú 
önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város 
Önkormányzati Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 
 
1. § A helyi adókról szóló 16/1991. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Aör.) 
2. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(E jogszabály alkalmazásában vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára 
haszonszerzés céljából üzletszerűen végző:) 
„d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.” 
 
2. § Az Aör. 5/B. § kiegészül a következő (5) bekezdéssel: 
„(5) A kisadózó vállalkozások adó alapja a Htv. 39/B. §-a alapján kerül meghatározásra.” 
 
3. § Az Ör. 14. § (2) bekezdésében szereplő „épület” szövegrész helyébe „építmény” szövegrész 
lép. 
 
4. § Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 
 
Ribányi József         Gulyásné dr. Könye Katalin 
  polgármester         jegyző 

 
Kihirdetve: 

Tamási, 2013. december 2. napján 
 
       Gulyásné dr. Könye Katalin 
          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 


