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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. március 27-ei munkaterv szerinti képviselő-
testületi ülésének határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 35/2019. (III. 27) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 234/2018. (X. 31.), a 7. és a 9/2019. (I. 
30.), a 14/2019. (II. 14.) valamint a 23. és a 27/2019. (II. 27.) számú lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 36/2019. (III. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által elnyert 
pályázatok megvalósításával kapcsolatban az előző ülés óta tett intézkedésekről szóló 
melléklet szerinti beszámolót elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 37/2019. (III. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
1. Tamási Város Önkormányzata által a Tamási Strandfürdő és Ability Fürdő kapcsán 

az üzemeltető részére jelzett, 2019.február 27-i bejáráson észlelt hiányosságokra 

2019. március 27.                         X. évfolyam 3. szám 
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kapott, az Aquaplus Kft., mint a Tamási Strandfürdő és Ability Fürdő üzemeltetője 
2019. március 11-én megküldött készre jelentetését elfogadja. 

 
2. Az Aquaplus Kft., mint a Tamási Strandfürdő és Ability Fürdő üzemeltetője -Tamási 

Város Önkormányzata részére 2019. március 11-én megküldtött a Tamási Fürdő 
Üzemeltetéséről Szóló időszakos beszámolóját („Beszámoló a Tamási Fürdő 
üzemeltetéséről 2019. március”) elfogadja. 

 
Határidő: 30 nap  
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 38/2019. (III. 27) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tamási 
Gimnáziumért” Közalapítvány 2018. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló 
beszámolót és azt elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 39/2019. (III. 27) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 138.§ (3) 
bekezdés g) pontja értelmében megtárgyalta a 2018. évi jegyzői adóbeszámolót és azt 
elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 40/2019. (III. 27.) számú 
határozata: 
 
1) Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 74/2018. (IV. 25.) számú, és 

humánpolitikai bizottságának 22/2018. (IV. 25.) számú határozata 
végrehajtásaként megtárgyalta a sportegyesületek tevékenységéről és a 2018. 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 az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól 
és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről 
szóló 11/2009. (IV. 27.) számú önkormányzati rendeletben foglaltakra a 
sportegyesületeket az alábbi összegekkel támogatja, amelynek legalább 50 %-át 
utánpótlás nevelésre kell fordítani: 

 
Látvány-csapatsportban működő sportszervezetek támogatása  ezer Ft 

  - Tamási 2009 FC       800 
  - Tamási Kézilabda Club      800 
  - Tamási Kosárlabda SE      800 
 Látvány-csapatsportban működő sportszervezetek összesen                  2.400 
 
           ezer Ft  

Látvány-csapatsporton kívüli sportágakban működő szervezetek alaptámogatása 
  - Tamási Bringasport Egyesület       330 
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- Tamási Koppány Sportegyesület                  330 
- Tamási TAM-BAU Atlétikai Club          330 

  - Aranyszarvas Közhasznú Sportegyesület       330  
  - Tamási Fehérszarvas Sportegyesület      330 
  -  Tamási Íjász Egyesület        330 
 Látvány-csapatsporton kívüli szervezetek alaptámogatás összesen          1.980 
                  

A támogatási összegek folyósításánál lehetőség szerint törekedni kell az 
időarányos, folyamatos felhasználás feltételeinek biztosítására.  
 

3) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 2) pontban foglalt, továbbá 
humánpolitikai bizottságának az önkormányzat helyi sporttevékenységgel 
kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi 
támogatási rendszeréről szóló 11/2009. (IV. 27.) számú önkormányzati 
rendeletben biztosított hatáskörében eljárva hozott döntésére tekintettel a 
sportegyesületek a 2019. évben összesen az alábbi támogatásban részesülnek: 

 
             ezer Ft 

  - Tamási 2009 FC          800 
  - Tamási Kézilabda Club         800 
  - Tamási Kosárlabda SE         800 
  - Tamási Bringasport Egyesület       1 400 

- Tamási Koppány Sportegyesület                     960 
- Tamási TAM-BAU Atlétikai Club          2 290 

  - Aranyszarvas Közhasznú Sportegyesület       1 010  
  - Tamási Szabadidő és Sport Egyesület                    710 
  - Tamási Fehérszarvas Sportegyesület         600 
  -  Tamási Íjász Egyesület           680 
    - Tamási Enduró és Motocross Egyesület                   500 
         összesen        10 550 
 

4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2) pontban 
foglaltaknak megfelelően elkészített támogatási szerződéseket aláírja. 

   
5) A képviselő-testület felhívja a támogatott sportegyesületek vezetőit, hogy 

tevékenységükről és a támogatások felhasználásáról 2019. december 31-ig 
tájékoztassák a képviselő-testületet. 

 
6) 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: 2019. december 31. 
Felelős: a polgármester és az érintett sportegyesületek vezetői. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 41/2019. (III. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az Építő-és 
Városüzemeltető Kft-vel kötött városüzemeltetési megállapodás 1. számú 
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módosítását, amelyet a mellékelt tartalommal elfogad és amelynek aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 42/2019. (III. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján 
megtárgyalta az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló átfogó értékelést és azt tudomásul veszi. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 43/2019. (III. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

1. az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján az 

egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti 

ellátásra az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött 

feladatátadási/átvételi szerződésben rögzített 120 Ft/lakos/hó kiegészítő díjat a 

következők szerint módosítja: 

a. 2019. március 1. napjától 150,- Ft/lakos/hó; 

b. 2020. március 1. napjától a 2019. november 30. napjáig benyújtott és 

megvitatott pénzügyi beszámoló alapján felülvizsgálja a díjat. 

2. a szerződésmódosítás aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: 2019. március 30. 

Felelős: a polgármester 

 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 44/2019. (III. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 
közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 45/2019. (III. 27.) számú 
határozata: 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
1. módosítja a Tamási Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződést és 

megállapodást, valamint a Pécsi Egyházmegyével kötött használati jogot alapító 
szerződést 

2. az 1. pontban hivatkozott szerződéseket a melléklet szerinti tartalommal elfogadja,  
3. felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződések aláírására. 
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Határidő: értelemszerű 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 46/2019. (III. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
1. egyetért azzal, hogy a Tamási Római Katolikus Plébánia/Római katolikus egyház a 

Szentháromság szobrot felújíttassa szobrász bevonása mellett; 
2. hozzájárul ahhoz, hogy a Tamási Római Katolikus Plébánia/Római katolikus egyház 

a Szentháromság szobrot Tamási város Önkormányzata tulajdonában álló tamási 

840. hrsz területen helyezze el; 

3. jóváhagyja a területen lévő fák kivágását, nyesését a Gyulaj Zrt. szakmai 

véleményének megfelelően (7 db fa kivágása, 1 db részleges ágvágása; tuskók 

kiásása; fák elszállíttatása, tekintettel arra, hogy azok élet-, egészség-, és 

vagyonvédelmi okok miatt is indokoltak) valamint a fakivágás lebonyolításával 

kapcsolatos eljárások lefolytatásához, szerződések megkötéséhez, nyilatkozatok 

megtételéhez és annak hozzávetőlegesen 500.000,- Ft költségeit viseli; 

4. hozzájárul ahhoz, hogy a területet áttervezteti és hozzájárul a terv szerinti 

kivitelezéshez; 

5. a helyi önkormányzatok és szerveik feladat-és hatásköréről szóló 1991. évi XX. tv. 

109. § (1) bekezdése alapján dönt arról, hogy az 1. pont szerinti Szentháromság 

szobrot tamási 840. hrsz. alatt található ingatlan vázlatterven jelölt, parkosított 

részén állítja fel; 

6. a szobor elhelyezéséhez és a park átalakításához szükséges tervek elkészítését és 
a földmunkákat vállalja, az azzal kapcsolatos költségeket (földmérő, tervkészítés – 
150.000,- Ft) viseli; 

7. dönt arról, hogy az előző pontok szerint kialakított teret, annak műszaki átadását 
követően, Szentháromság térnek/parknak nevezi el. 

 

Határidő:  azonnal  
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2019. (III. 27.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Tankerületi 
Központ által a Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolára 
vonatkozó átszervezési javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Támogatja a Würtz Ádám Általános Iskola telephelyén (7090 Tamási, Béri 
Balogh Ádám utca 1-3.) alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódóan a 
maximális gyermek, tanulói létszám növelését 18 főről 25 főre. 

2.) Támogatja a Würtz Ádám Általános Iskola alapfokú művészetoktatásához 
kapcsolódóan új telephely létesítését 7191 Hőgyész, Fő utca 1-3. szám alatt. 

3.) Támogatja a 7191 Hőgyész, Fő utca 1-3. szám alatti új telephelyen 
zeneművészeti ág (tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós 
tanszak, rézfúvós tanszak, vokális tanszak, vonós tanszak, zeneismereti tanszak) 
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felvételét, 2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző szinten, valamint a felvehető 
maximális tanulói létszám 25 főben való meghatározását. 

4.) Támogatja a Würtz Ádám Általános Iskola alapfokú művészetoktatásához 
kapcsolódóan új telephely létesítését 7064 Gyönk, Ifjúsági lakótelep 11. szám 
alatt. 

 Támogatja a 7064 Gyönk, Ifjúsági lakótelep 11. szám alatti új telephelyen 
zeneművészeti ág (tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós 
tanszak, rézfúvós tanszak, vokális tanszak, vonós tanszak, zeneismereti tanszak) 
felvételét, 2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző szinten, valamint a felvehető 
maximális tanulói létszám 60 főben való meghatározását. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 48/2019. (III. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

1. dönt arról, hogy a Pénzügyminisztérium (Belügyminisztériummal és Emberi 
Erőforrások Minisztériummal egyetértésben) kiadott Bölcsődei fejlesztési program 

pályázati kiírás elnevezésű felhívásra Bölcsőde építése hozzáépítéssel címmel (7090 
Tamási, Béri B. Á. utca 1-3., hrsz: 694/10 ingatlanra) pályázatot nyújt be 85%-os 
támogatási intenzitás mellett, 247.819.100,- Ft összeggel (bruttó összeg), amelyből 
224.000.000,- Ft a támogatás keretében igényelt összeg és 37.172.865,- Ft az önrész, 
az elszámolható költség 210.646.235,- Ft ; 

2. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázat lebonyolításával 
kapcsolatos eljárások lefolytatására, szerződések megkötésére; 

3. jóváhagyja a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését: 

 

4. tudomásul veszi, hogy a fenntartási kötelezettséggel járó időtartam: 10 év 
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5. dönt arról, hogy az esetlegesen felmerülő hatósági díjakat (hozzávetőlegesen 
150.000 Ft) és a szükséges eszközök, bútorok költségét (hozzávetőlegesen maximum 
10.000.000 Ft) saját költségvetéséből biztosítja; 

6. a pályázat megvalósításához – amennyiben az szükséges – a támogatás legfeljebb 
15% mértékéig a pályázattal összefüggő, de támogatásból nem elszámolható 
költségek fedezetéhez szükséges összeget költségvetéséből biztosítja. 

7. Jelen határozat a 33/2019. (III. 18.) számú határozat helyébe lép. 
 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 49/2019. (III. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

− tudomásul veszi, hogy a jegyző a 2008. évi XLVI törvény 50.§-ában szabályozott 
parlagfűre vonatkozó közérdekű védekezés elvégzésére az Építő és 
Városüzemeltető Kft-vel köt szerződést kézi kaszálásra 40 Ft/m2, gépi kaszálásra 20 
Ft/m2, szárzúzásra 20 Ft/m2 áron. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 50/2019. (III. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

− dönt arról, hogy a Czuczor u. 14-18. előtti közterület felújításának, a Móricz Zs. ltp. 
1-7. közötti járdaszakasz felújításának, a Szabadság u. 25. melletti járda 
felújításának, Szabadság u. 74-84. sz. lakóházak előtti járdaszakasz újjáépítésének, 
az Építők útja egyes közterületi járdaszakaszai javításának, a Rácvölgyi közösségi 
ház mellett lejáró építésének, A Páva utca egyes szakaszának burkolatjavításának 
kivitelezési költségeit a 2019. évi költségvetésből a kommunális adóbevételek 
terhére biztosítja,  

− felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési munkák megrendelésére, szükséges 
szerződések megkötésére. 

 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 51/2019. (III. 27.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Város 
Önkormányzatának tulajdonában álló termőföldek és un. szórványterületek bérleti 
díjainak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, s akként dönt, hogy a termőföldek 
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esetén a bérleti díjakat változatlanul tartja, míg a szórványterületek bérleti díjának 
mértékét 2,- Ft /m2/év összegben állapítja meg, azzal azonban, hogy 300 m2 
térmérték alatti ingatlanok esetében a bérleti díjak megfizetésétől az önkormányzat 
eltekint.  
Az így elfogadott bérleti díjak a jövőben kötendő szerződések esetében 
alkalmazandóak. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 52/2019. (III. 27.) számú 
határozata: 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tamási 1880/1 hrsz-ú ingatlant 
terhelő és Tamási Város Önkormányzatát illető szennyvízelvezetési szolgalmi jog 
alapításával egyetért. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a MÁV Zrt.-vel a szolgalmi 
jog alapítására irányuló és kártalanításról rendelkező megállapodást az önkormányzat 
nevében megkösse. 
 
Határidő:  30 nap 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 53/2019. (III. 27.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

1. hozzájárul ahhoz, hogy a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 

Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK CP-02 jelű pályázati kóddal ellátott 

„Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, 

renoválása, helyreállítása, új emlékmű állítása” elnevezéssel megjelent pályázati 

felhívásra a Tamási, Szabadság utcában (844 hrsz) lévő 1. világháborús emlékmű 

renoválására vonatkozóan "Tamási I. Világháborús emlékmű renoválása" címmel 

2.425.700 Ft (bruttó) összegű pályázatot nyújtson be; 

2. hozzájárul a pályázat benyújtásához, a pályázat lebonyolításával kapcsolatos 

eljárások lefolytatásához, szerződések megkötéséhez, nyilatkozatok 

megtételéhez. 

Határidő:  30 nap  
Felelős: a polgármester 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
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4/2019. (III. 28.)  
önkormányzati rendelete 

 
  a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint 

a házszám-megállapítás szabályairól  
 

11/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva– Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 38. § a) pontjában 
biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

 
1.§ 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének   a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük 
megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 
11/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdésében szereplő „legalább tíz év elmúltával” 
szövegrész hatályát veszti. 
 

 
2.§ 

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Porga Ferenc                Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester                           jegyző 

 
 
 
Kihirdetve: 
 
 
Tamási, 2019. március 28. napján 
 
 
      Gulyásné dr. Könye Katalin 
              jegyző 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2019. (III. 28.)  

önkormányzati rendelete 
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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 25. § (3) bekezdésének b) 
pontjában valamint 32. § (3) bekezdésében 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. § 
A szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról 
szóló 19/2003.  (X. 12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Szoc.ör.) 2. § (1) bekezdésének e) 
pontjában „az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX.” törvényre történő hivatkozás helyébe „a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény” lép.  

2. §  
A Szoc.ör 5. § (1) bekezdésének c) alpontjában a „népesség nyilvántartásból” kifejezés helyébe a 
„Központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásból” kifejezés lép.  

3. §  
A Szoc.ör. 7. § (2) bekezdésének felsorolása az alábbi alpontokkal egészül ki:  
„c) időskorúak részére juttatott támogatás 

d) szociális tűzifa” 

4. § 
A Szoc.ör. 12. § (1) bekezdésében foglalt felsorolás az alábbi e) alponttal egészül ki:  
„e) iskolakezdési támogatás” 

5.§ 
A Szoc.ör. 13. § (1) bekezdésének a) pontjában a „150 %” kifejezés helyébe a „200 %” lép.  
 

6.§  
A Szoc.ör. 14. § (1) bekezdésének a) pontjában „150 %” kifejezés helyébe a „200 %” lép,  b) pontjában 
„kétszeresét” kifejezés helyébe a „230 %-t „ lép. 

7.§  
 A Szoc.ör. 15. § (1) bekezdés a) alpontja helyébe az alábbi a) alpont lép, míg a b) alpont hatályát veszti. 
 

15. § a) akinek az igazolt gyógyszerköltsége meghaladja családjában az egy főre jutó jövedelem 10 %-t, , 

egyedül élő esetében a  jövedelme 15 %-t %-át és vagyonnal nem rendelkezik. 

 

8.§  
A Szoc.ör. 15. § (3) bekezdésében az „5000” kifejezés helyébe a „7000” kifejezés lép.  
 

9.§  
A Szoc.ör. 16. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:  
„(2) Az (1) bekezdés szerinti segély nem állapítható meg annak, akinek családjában az egy főre jutó 

jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetén 230 %-át. Különös méltánylást 

érdemlő esetben annak is nyújtható a támogatás , akinek családjában az egy főre jutó jövedelem 

meghaladja a nyugdíjminimum 230 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át” 

 

10.§  
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A Szoc.ör. 17. § (3) bekezdésének első mondata hatályát veszti. A második mondatban a „20.000 Ft” 
helyébe „30.000,- Ft” lép.  

11.§ 
A Szoc.ör. az alábbi 18-20. §§-kal egészül ki:  

„Iskolakezdési támogatás  

 

18. § (1) Iskolakezdési támogatás nyújtható annak a szülőnek, nevelőszülőnek, gyámnak, akinek a 
gyermeke a városban található általános iskolába első évfolyamra beiratkozik és oda felvételt nyert és a 
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200%-át. 
(2) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet a tárgyév augusztus 1. napját követően szeptember 30. 
napjáig lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a köznevelési intézmény 30 napnál nem régebbi 
igazolását arról, hogy a gyermek az adott intézménybe felvételt nyert.  
(3) Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 5.000,- Ft 
 

Időskorúak részére juttatott támogatás 

19. § (1) Annak a személynek, aki tárgyév december 31. napjáig a 75. életévét betölti és Tamási városban 
állandó lakhellyel rendelkezik, az természetbeni támogatásként évente egy alkalommal 
élelmiszercsomagot kap az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeg alapján 
adott év december hónapjában.  

Szociális tűzifa  

 
20. § (1) Települési támogatásként szociális célú tűzifa is adható önkormányzati tulajdonú ingatlanról 
kitermelt, tűzifaként hasznosítható faállomány összmennyisége erejéig természetbeni ellátás formájában. 
(2) Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult, akinek a tulajdonában, vagy használatában lévő lakóingatlan 
fűtése élethelyzetére vagy rendkívüli eseményre tekintettel nem megoldott, feltéve, ha  lakásának fűtését 
fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. 
(3) A (2) bekezdés szerinti szociális jogosultságot a család és gyermejóléti segítő szolgálta igazolja.  
(4) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmeket október 1-től január 31-ig lehet benyújtani. 
(5) A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg évente egy 
alkalommal.” 
 

12. §  
A Szoc.ör 49. §-ban a „Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulás” elnevezés helyébe a „DÁM 
Önkormányzati Társulás „ lép.  
 

13.§ 
A Szoc.ör. 50. § (1) a) és c) alpontjai helyébe az alábbi a) és c) alpontok lépnek, míg a (2) bekezdés a) 
alpontja hatályát veszti.  

a) a gyermekek napközbeni ellátását bölcsődei, óvodai elhelyezés, időszakos gyermekfelügyelet 
formájában a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsődében, a napközis foglalkoztatást a Würtz Ádám 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában; 

c) Tamási és Környéke Szociális Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata valamint a Család és 
Gyermekjóléti Központja a gyermekjóléti szolgáltatást és a helyettes szülői hálózat működtetését, a 
a családsegítéssel kapcsolatos feladatokat végzi. 

 
14. § 

A Szoc.ör. 50/B. § (3) bekezdésében foglalt felsorolás helyébe az alábbi felsorolás lép:  
 
„Tagjai: 

- a Humánpoltikai Bizottság, 
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- DÁM Önkormányzati Társulás, 
- a Tamási Innovációs Központ Nkft,, 
- a Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja (a továbbiakban: 

Tamási és Környéke Szociális Központ), 
- a Tamási és Környéke Szociális Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata valamint a Család és 

Gyermekjóléti Központja 
- a Tamási Civil Kerekasztal Egyesület, 
- a nemzetiségi önkormányzatok, 
- a Magyar Vöröskereszt Tamási Szervezetének képviseletében 1-1 személy.” 

 
15. § 

Jelen rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti, a 
rendelkezéseit az ezt követő naptól benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.  
 

 
 
 
Porga Ferenc        Gulyásné dr. Könye Katalin 
 polgármester       jegyző 

 
 
Kihirdetve: 

Tamási, 2019. március 28. napján 
 

             Gulyásné dr. Könye Katalin 
        jegyző 

 
 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2019. (III. 28.)  

önkormányzati rendelete 
a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 7/2003. (III. 9.) 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 a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§-ában 
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.§ 
A hulladékkezelési közszolgáltatási szóló 7/2003. (III. 9.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) kiegészül 
a következő 7/A.§-al: 
„7/A. § A 2. melléklet szerinti településrészen lévő ingatlanok ingatlanhasználói a hulladékot az önkormányzat által 
kialakított gyűjtőpontokon helyezik el, amellyel teljesítik a hulladék közszolgáltatónak történő átadási 
kötelezettségüket.” 
 

2.§ 
(1) Az Ör. V. fejezetének címe helyébe a következő lép: „A közszolgáltatás díja, díjkedvezmények” 
(2) Az Ör. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„18.§ (1) A 2. melléklet szerinti településrészen lévő ingatlanok ingatlanhasználói az 50 l-es gyűjtőedény utáni 
közszolgáltatási díjat fizetik, amennyiben: 
a) 1-2 fős háztartás esetén 50 l-es , 
b) 3-5 fős háztartás esetén 80 l-es,  
c) 5 fő feletti háztartás esetén 110 l-es 
gyűjtőedény igénybevételére kötnek szerződést a közszolgáltatóval. 
(2) A közszolgáltatási díj ingatlanhasználó által meg nem fizetett összegét az önkormányzat megtéríti az állam által 
kijelölt szerv részére.” 
 

3.§ 
Az Ör. VIII. Fejezet helyébe a következő lép 

„VIII. FEJEZET 
Személyes adatok kezelése 

 
28.§ A közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj 
beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához 
szükséges személyes adatok kezelésére, a személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.” 
 

4. § 
Az Ör. kiegészül e rendelet 1. mellékletével. 

5. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, díjkedvezményre vonatkozó rendelkezéseit 2019. március 1. 
napjától kell alkalmazni. 
 
               
  Porga Ferenc                                                                Gulyásné dr. Könye Katalin 
               polgármester                                                                                  jegyző 
 
Kihirdetve: 
Tamási, 2019. március 28. napján. 
         Gulyásné dr. Könye Katalin 
          jegyző 
1. melléklet a 6/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez 
 
„2. melléklet a 7/2003. (III. 9.) önkormányzati rendelethez 
 
Tamási város közigazgatási területén kijelölt gyűjtőpontokkal érintett utcák 

Utcanév Házszám 

Kobakhegy teljes terület 

Kishenye 34-38. 

  40-44. 

  50., 58. 

  60-62. 

  64-74. 

Adorjánújtelep utca teljes terület 

Szurokhegy teljes terület 

Öreghenye teljes terület 

Szarkahegy 1-12/B. 

  77-83. 

  86., 88-91. 

Adorján puszta teljes terület 

Kosba teljes terület 
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Tuskós 27-40. 

Újvárhegy 

 1-8., 
10-13., 15-16., 
19-24., 
33., 46., 60., 

Kecsege puszta  teljes terület 

Csollányos puszta  teljes terület 

Szemcse puszta  teljes terület 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impresszum: 

 
Tamási Közlöny 

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

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


