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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 27-én megtartott munkaterv szerinti 
képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 53/2016. (IV. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 22.; a 24.; a 25. és a 28/2016. (II. 24.), valamint a 34.; 
a 39.; a 46.; a 48. és az 51/2016. (III. 30.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 54/2016. (IV. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 
Tolna Megyei Szolgáltatási Központ (7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4.) Tamási város helyi menetrend 
szerinti személyszállításának 2015. évi ellátásáról szóló beszámolóját és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 55/2016. (IV. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a „Rászoruló Gyermekekért” Alapítvány 
2015. évi munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 56/2016. (IV. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tamási Városért” Közalapítvány 2015. 
évi működéséről szóló beszámolót, és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 57/2016. (IV. 27.) számú határozata: 

2016. április 29.              VII. évfolyam 4. szám 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tamási Gimnáziumért” Közalapítvány 
2015. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját, és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 58/2016. (IV. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2015. évi önkormányzati közbeszerzésekről szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 59/2016. (IV. 27.) számú határozata: 
 
1) Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 64/2015. (IV.29.)  sz. határozata 

végrehajtásaként megtárgyalta a sportegyesületek tevékenységéről és a 2015. évi támogatás 
felhasználásáról szóló egyesületi tájékoztatókat és azokat  tudomásul veszi. 

 
2) A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

10.§ és 13. § -ában biztosított hatáskörében eljárva és figyelemmel a látványsportok társasági adóból 
elnyerhető támogatási lehetőségeire a városi sportegyesületek működését 2016. évben az alábbi – az 
eredményesség alapján meghatározott támogatásokat is magában foglaló - összegekkel támogatja, 
amelynek legalább 50 %-át utánpótlás nevelésre kell fordítani : 

 
 
 
         ezer Ft 
 
  - Tamási Kerékpáros Club      351 
  - Tamási MTB Sport Club      416 

- Tamási Koppány Sportegyesület     729    
  - Tamási Omega Atlétika Club   1.844 
  - Aranyszarvas Közhasznú Sportegyesület     641  
  - Tamási Szabadidő és Sport Egyesület   1.019 
  - Tamási Fehérszarvas Sportegyesület     300 
          

Összesen:     5.300               
     
A támogatási összegek folyósításánál lehetőség szerint törekedni kell az időarányos, folyamatos 
felhasználás feltételeinek biztosítására.  
  
3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2) pontban foglaltaknak megfelelően 

elkészített támogatási szerződéseket aláírja. 
 
    
4) A képviselő-testület felhívja a támogatott sportegyesületek vezetőit, hogy tevékenységükről és a 

támogatás felhasználásáról 2017. március 31-ig tájékoztassák a képviselő-testületet. 
 
5) 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: 2017. március 31. 
Felelős: a polgármester és az érintett sportegyesületek vezetői. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 60/2016. (IV. 27.) számú határozata: 
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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, irodaszerek, technikai fejl., oktatási 
programok költségeire): 

 
 
450 ezer Ft 

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

 
 
 
 
150 ezer Ft 

 Tamási Caritas Egyesület (Rászoruló gyermekek részére téli 
ruhanemű vásárlása (50 pár téli cipő, 20 db télikabát)): 

 
300 ezer Ft 

 Ifjú Muzsikusokért Alapítvány (Művészeti iskola zenei 
csoportjai működési feltételeinek javítása (zongora hangolás, hangszerek 
beszerzése, hangszerjavítás, internet): 

 
 
350 ezer Ft 

 „A Város Idős Lakosságáért” Alapítvány (Egynapos 
kirándulás autóbusszal a városban élő idős emberek számára (utazás, 
belépőjegyek ktg-eire) 

 
100 ezer Ft 

 Látássérültek Esélyegyenlőségéért Alapítvány (Látássérült 
fiatalok iskolakezdési támogatása, "Töltsünk meg minden hónapban egy 
éléskamrát" program): 

 
 
200 ezer Ft 

 Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány 
(Pántlika néptánc együttes szakmai fejlődésének elősegítése nyári néptánc 
tábor szervezésével (oktatók díja, viselet)):  

 
 
250 ezer Ft 

 „Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tamási Csoport 
(2016. évben tervezett fórum jellegű előadások, programok költségeire): 

 
 
300 ezer Ft 

 Magyar Vöröskereszt Tamási Városi-területi Szervezete 
(Véradók elismerésére (ajándék, oklevél)): 

 
150 ezer Ft 

 Tamási Kerékpáros Alapítvány (Tamási Kupa 2016 amatőr 
gyermek 6 fordulós kerékpárverseny megrendezéséhez): 

 
100 ezer Ft 

 Tamási Kutyasport Egyesület (Fűnyíró beszerzéséhez, 
benzinköltségre és egyéb fenntartási anyagokra (festék, póráz, 
felszerelések): 

 
50 ezer Ft 

 „Iskola a Fenyves Alján” Alapítvány (Vetélkedő 
szervezéséhez a wurzeni diákok szeptemberi látogatása során):  

 
80 ezer Ft 

 Tamási Fúvószenekarért Alapítvány (Dobfelszerelés 
felújításához, kottaállványok, állványvilágítások beszerzéséhez): 

 
375 ezer Ft 

 Óvodásainkért Alapítvány: (A természet ölelésében-
ökoturisztikai nevelés az ártéren - 12 óvodás csoport kirándulása 
Alsómocsoládra): 

 
200 ezer Ft 

 Tamási Fúvós Egylet (Művészeti tábor költségeire):  
400 ezer Ft 

 Tamási Helytörténeti Alapítvány (Helytörténeti 
tanulmánykötet kiadása az 1956-os forradalom 60. évfordulójára (nyomdai 
munkák, grafika): 

140 ezer Ft 

 Tehetségért és Képességfejlesztésért Alapítvány (Látványos 
és élményszerű tudásszerzés laptop és projektor beszerzéséhez, planetáriumi 

 
150 ezer Ft 
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programhoz): 
 Tamási Autós Egyesület (7. Tuning és Veterán Autó 

Találkozó Tamásiban): 
150 ezer Ft 

 Tamási Romákért Civil Egyesület (Gyermek és Családi Nap 
2016. (élelmiszer, üdítő, díjak, eszközök) költségeihez): 

100 ezer Ft 

 Zöld Hangya Környezet és Természetvédő Egyesület (ÖKO-
NAP szervezéséhez (alapanyagok, tiszteletdíjak, díjak): 

100 ezer Ft 

 Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Gyermeknap a 
Tűzoltóságon költségeihez; gyermek- és felnőttversenyruházat, egyéb 
versenyfelszerelések beszerzéséhez) 

300 ezer Ft 

 Tamási Gimnáziumért Alapítvány (Tamási lakóhelyű tanulók 
támogatása ösztöndíjrendszer alapján): 

1 800 ezer Ft 

 Tamási Szakképzéséért Alapítvány (Tamási lakóhelyű 
tanulók támogatása ösztöndíjrendszer alapján): 

1 800 ezer Ft 

          Összesen: 8 295 ezer Ft 
 

2) A 2016. évi költségvetésben rendelkezésre álló keret 7.500 ezer Ft, melyet az általános tartalék terhére 795 
ezer Ft-tal megemel a képviselő-testület; 
A támogatások kifizetése utólagos, az elszámolás(ok) benyújtását – melyek végső határideje 2016. október 
31. – követően történik. 
3) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelemszerűen, illetve az elszámolásra 2016. október 31. 
Felelős: a polgármester és az érintett civil szervezetek vezetői 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 61/2016. (IV. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szatmári Trió Egészségügyi Kft-vel a Tamási II. 
számú háziorvosi körzetre kötött megbízási szerződést a melléklet szerinti tartalommal módosítja. 
 
Határidő: aláírásra: 30 nap 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 62/2016. (IV. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy az egészségügyi szakellátási 
intézményműködtetési kötelezettség teljesítése végett az önkormányzat tulajdonában álló Tamási, Dózsa 
Gy. u. 18-22. szám (tamási 806 hrsz.) alatti rendelőintézet ingatlanra vonatkozóan a mellékelt használati, 
üzemeltetési, fenntartási és költségviselési szerződést köti a Dombóvári Szent Lukács Kórházzal , 
amelynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: aláírásra: 30 nap 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 63/2016. (IV. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 13/2016. (II. 3.) számú határozattal jóváhagyott 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok (TOP) benyújtásához szükséges szakmai 
háttéranyagokkal kapcsolatos előkészítési költségeket az alábbiak szerint költségvetéséből biztosítja, 
amennyiben azok a pályázatból nem finanszírozhatóak: 
 
TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja: 

Költség-haszon elemzés (CBA): nettó 1.000.000,- Ft 
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TOP-1.2.1-15. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés: 
 Üzleti terv: része a költség-haszonelemzés (CBA) és a marketing terv: nettó 3.200.000,- Ft 
 
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása: 
 Költség-haszon elemzés (CBA): nettó 1.300.000,- Ft. 
 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 64/2016. (IV. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 16.§ (1) bekezdése alapján az alábbi 
döntést hozza: 

1) Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2005. (I. 20.) KT határozattal elfogadott 
településszerkezeti tervét, a város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005. (VIII.7.) számú 
önkormányzati rendeletét és annak mellékletét képező külterületi és belterületi szabályozási tervlapját 
módosítani kívánja az alábbi pontokban: 

a) Fenyves erdő területének átsorolása a jelenlegi Et jelű, azaz turisztikai rendeltetésű erdőből olyan 
övezetbe, melyben turisztikai központ, szabadidő és sport létesítmények, kalandpark létesíthető; 

b) az Északi iparterület bővítése a Szabadság utcát és a tervezett tehermentesítő utat összekötő 
tervezett út északi oldalán; 

c) a 2563/5 hrsz-ú terület szabályozási tervének, építési övezetének és építési előírásainak módosítása 
beépítési terv javaslata alapján; 

d) 1582 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának módosítása a kialakult funkció miatt kertvárosias 
lakóterületből kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe; 

e) Tompa Mihály utca menti kis területű ingatlanok átsorolása kertvárosias lakóterületből kisvárosias 
lakóterületbe, a kis méretű telkek és a kialakult magas beépítési érték miatt; 

f) 652/40 és 407/15 hrsz-ú ingatlanok egy részének övezeti átsorolása zöldterületből kisvárosias 
lakóterületbe, gépkocsi tárolók elhelyezhetősége érdekében;  

g) a 0323/14 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolása napelem-park létesítése számára alkalmas övezetbe; 

h) Gyógyhely határának terven való feltűntetése; 

i) A biológiai aktivitás szinten tartása érdekében a 0256/2; 0256/5, 0256/12. hrsz-ú földrészleteket 
visszaminősíteni beépítésre nem szánt területbe. 

j) A 2585 hrsz-ú önkormányzati terület (északi része) övezeti besorolásának módosítása belterületi 
kiszolgáló út területből egyéb ipari területbe iparterület bővítése céljából; 

k) Helyi Építési Szabályzat módosítása az alábbiak szerint: 

− Az Et-1 és az Et-2 jelű turisztikai erdő előírásainak módosítása 
− A mezőgazdasági területek szabályozásának módosítása (Má, Mk) a megengedett 400 m2 

alapterületnél nagyobb mezőgazdasági létesítmények (pl. üvegházak, hűtőházak) 
elhelyezhetősége érdekében. 

− Kertes mezőgazdasági terület építési előírásainak módosítása annak érdekében, hogy épület 
elhelyezhető legyen az OTÉK szerinti területnagyságok esetében, illetve a művelés alól 
kivett területekre vonatkozó szabályozás meghatározása érdekében. 

− Gip-1 jelű építési övezet beépítési értékének növelése érdekében. 
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2) Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2005. (I. 20.) KT határozattal elfogadott, többször 
módosított Településszerkezeti tervét, valamint a város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005. (VIII.7.) 
számú többször módosított önkormányzati rendeletét és annak mellékletét képező Szabályozási tervlapjait 
áttekintette, felülvizsgálta és egyéb pontokban jelenlegi formájában kívánja használni.  
 
3) Felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a településrendezési eszközök 
módosításának előkészítésre, bízzon meg arra tervezőt, majd a módosított településrendezési eszközöket 
terjeszti a Képviselő-testület elé. 
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 65/2016. (IV. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta Tamási Város Egységes Arculati 
Stratégiáját, a Közterületi Arculati Stratégát és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 66/2016. (IV. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő- testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
83.§ (3) bek. d) és (4) bek. h) pontja alapján, mint működtető önkormányzat egyetért azzal, hogy a Tamási 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola neve Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola elnevezésre módosuljon. 
 
Határidő: fenntartó részére történő megküldésre: 5 nap  
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 67/2016. (IV. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete lemond a Tamási 2150/2. és 2150/3. hrsz. alatti 
ingatlanokat terhelő visszavásárlási jogáról, s egyben feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, 
hogy a THERMOWATT Kft. (székhelye: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.) ezt a terhet az 
ingatlanok tulajdoni lapjáról töröltesse. 
  
határidő: Thermowatt Kft. értesítésére 10 nap 
felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 68/2016. (IV. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

− Tamási Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosításával egyetért, annak 
elkészítéséhez hozzájárul, 

− felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogszabálynak és partnerségi tervnek megfelelően az 
elkészített településfejlesztési stratégiát egyeztesse a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel a 
helyi adottságoknak megfelelően, az államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési 
önkormányzatokkal. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
9/2016. (IV. 29.)  

önkormányzati rendelete 
 

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.26.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Tamási Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati 
rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint módosítja. 

 
1. § 

A Ktr. 3. § (1) bekezdés  
a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 2.439.096 E Ft-ra, 

 aa) pontjában írt működési költségvetési bevételi előirányzat 2.082.662 E Ft-ra, 
ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat 356.434 E Ft-ra, 
b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 2.797.599 E Ft-ra, 
ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 1.932.048 E Ft-ra, 
bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 865.551 E Ft-ra, 

 ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 150.614 E Ft-ra, 
            cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 509.117 E Ft-ra, 
 g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 2.832.892 E Ft-ra, 
 h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 2.832.892 E Ft-ra módosul. 
 

2. § 
A Ktr. 9. § (1) bekezdés  

b) pontjában írt céltartalék összege 9.395 E Ft-ra, 
a melyből: szövegrész után a 4) pontban írt pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással 
összege 0 E Ft-ra módosul. 

 
3. § 

(2) A Ktr. 1-3. számú melléklete helyébe e rendelet 1-3. számú melléklete lép. 
(3) A Ktr. 5-6. számú melléklete helyébe e rendelet 4-5. számú melléklete lép. 
(4) A Ktr. 9-10. számú melléklete helyébe e rendelet 6-7. számú melléklete lép 
(5) A Ktr. 12. számú melléklete helyébe a rendelet 8. számú melléklete lép. 
(6) A Ktr. 18-20. számú melléklete helyébe e rendelet 9-11. számú melléklete lép. 
(7) A Ktr. 21-22. számú tájékoztató tábla helyébe e rendelet 12-13. számú tájékoztató táblája lép. 

 
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása 
során kell alkalmazni. 

 
 
Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin             
polgármester             jegyző 

 
 
Kihirdetve: Tamási, 2016. április 29. napján. 
 
              Gulyásné dr. Könye Katalin 
                 jegyző 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
10/2016. (IV. 29.)  

önkormányzati rendelete 
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 

10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1993. évi LXXVIII. 
törvény 3. §-ban kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Tamási Város 
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 
27. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 
 

1. § 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 
10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban lakásrendelet) 1. § (2) bekezdése az alábbi dőlt 
betűs résszel egészül ki:  
 
„1. § (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásával, valamint elidegenítésével kapcsolatos bérbeadói feladatok ellátásával– a (4) bekezdésben foglalt 
kivétellel – az Építő- és Városüzemeltető Kft-t (a továbbiakban: bérbeadót) bízza meg működtetésre történő átadás 
jogcímén. „ 

2. §  

A lakásrendelet 8. § (1) bekezdésének első mondatának első tagmondata az alábbi dőlt betűs résszel egészül ki:  
 
„8. § (1) Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra azok a büntetlen előéletű magyar 
állampolgárok,…………” 
 

3. §  

A lakásrendelet ötödik részének helyébe az alábbi rendelkezés lép, valamint a részek számozása ennek 
megfelelően módosul:  

„ÖTÖDIK RÉSZ 

ELSZÁMOLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

34/A. § 

Bérbeadó az 1. mellékletben meghatározott ingatlanok tekintetében a befolyt bérleti díjak és a ráfordított költségek 
(továbbiakban bevételek) összegéről az éves beszámolója keretében minden évben beszámol a képviselő-testületnek. 
A bevételek pozitív egyenlegének megosztásáról a képviselő-testület dönt tárgyévet követően május 31. napjáig„ 

4. §  

A lakásrendelet 1. mellékletének II. római számmal jelölt táblázatának 4. sorszám alatti ingatlana 
vonatkozásában a megjegyzés rovatba az alábbi szöveg kerül beillesztésre:  
 
„kivéve a Tamási Rádió által használt 36 m2” 

5. § 

Jelen rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba.  

 
Porga Ferenc        Gulyásné dr. Könye Katalin 
 polgármester       jegyző 

 
Kihirdetve: 

Tamási, 2016. április 29. napján 
 
             Gulyásné dr. Könye Katalin 

        jegyző 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

11/2016. (IV. 29.)  
önkormányzati rendelete 

az „Év rendőre” kitüntet ő cím alapításáról szóló 
9/1998. (IV. 6.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
Magyarország helyi önkormányzatairól2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Tamási Város 
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati 
rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az „Év rendőre” kitüntet ő cím alapításáról szóló 9/1998. (IV. 6.) számú önkormányzati rendelet 2. § 
1) bekezdésének b) és c) pontjai az alábbi dőlt betűs résszel egészülnek ki:  
 
„2. § (1) b) a Tamási Városi Rendőrkapitányságon, annak székhelyén, – legalább öt éve – teljesít szolgálatot, 
és 
c) huzamosabb ideje tartós és kiemelkedő munkát végez, Tamási város közbiztonságát szolgálja, amely 
alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a rendőrség tekintélyét és a rendőrségbe vetett bizalmat, 
továbbá” 
 

2. § 
 

Jelen rendelet 2016. április 30. napján lép hatályba.  
 
 
 
 

Porga Ferenc        Gulyásné dr. Könye Katalin 
 polgármester       jegyző 

 
 
 
Kihirdetve: 

Tamási, 2016. április 29. napján 
 
             Gulyásné dr. Könye Katalin 

        jegyző 
 
 
 
 
 

 
Impresszum: 

 
Tamási Közlöny 

 
Tamási Város Önkormányzatának Hivatalos Lapja, a 19/2014. (XI 28.) számú rendelet 

31. § (3) bekezdése alapján. 
Kiadja: Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 

 


