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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
 

TARTALOM 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. augusztus 28-ai munkaterv szerinti képviselő-
testületi ülésének határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 141/2019. (VIII. 28.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 12/2019. (I. 30.) a 46.; az 54. és az 
56/2019. (III. 27.), a 102/2019. (V. 29.), a 106.; a 107. és a 109/2019. (VI. 19.), a 116.; a 
117.; a 118.; a 119.; a 124.; a 125.; a 126.; a 127.; a 128.; a 130.; a 131. és a 134/2019. (VI. 
26.), valamint a 135. és a 137/2019. (VII. 25.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 142/2019. (VIII. 28.) 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 143/2019. (VIII. 28.) számú 
határozata: 
 

2019. augusztus 28.                         X. évfolyam 7. szám 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
1. a 2020. évben csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez; 
2. a 2020. évi költségvetésében 2.000.000,- (azaz Kettőmillió) forint összeget különít el a 

települési önkormányzati forrás biztosítására; 
3. utasítja, a polgármestert, hogy a 
a.) a 2020. 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: 2020. évi költségvetés benyújtása, 

a 3/b.) pontban: folyamatos 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 144/2019. (VIII. 28.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
1. megtárgyalta a Tolna Megyei Kormányhivatal a TOB/22/607-1/2019. számú 

törvényességi észrevételét, amelyet tudomásul vesz; 
2. a törvényességi észrevételben foglaltak végrehajtásaként a melléklet szerinti 

tartalommal módosítja a Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét; 

3. felkéri a jegyzőt, hogy a Kormányhivatalt tájékoztassa a megtett intézkedésről. 
 
Határidő: 3. pont esetében: 2019. augusztus 30. 
Felelős: a jegyző 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 145/2019. (VIII. 28.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 106/1996. (VIII. 29.) számú 
határozat végrehajtásaként az Ügyrendi Bizottság jelentését a 2019. évi első félévi 
testületi határozatok végrehajtásáról megtárgyalta, s azt elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 146/2019. (VIII. 28.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
1. felhatalmazza a polgármestert a „Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban” 

pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés előterjesztésben részletezettek 
figyelembevételével történő megkötésére; 

2. dönt arról, hogy a pályázat megvalósításához – amennyiben az szükséges – a 
támogatás 10 % mértékéig a pályázattal összefüggő, de támogatásból nem 
elszámolható költségek fedezetéhez szükséges összeget költségvetéséből 
biztosítja; 



 3

3. tudomásul veszi, hogy a pályázat támogatási módja: utófinanszírozás; 
4. tudomásul veszi, hogy a pályázati felhívásokban, TSZ mellékletekben rögzített 

vállalások, műszaki-szakmai előírások teljesítését; 
5. felhatalmazza a polgármestert a pályázatokhoz szükséges beszerzési, 

közbeszerzési eljárások lefolytatására, vonatkozó szerződések megkötésére. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 147/2019. (VIII. 28.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 50/2019. (III.27.) számú határozata 
helyébe a következő határozatot hozza: 
 

− dönt arról, hogy a Római Katolikus Templom Szabadság utcai bejáratának 
térkövezése, Fürdő – Aktív park között térköves járdaépítés, Czuczor u. 14-18. előtti 
közterület felújítás, Eötvös utca egy szakaszának (Bocskai köz 1. – Eötvös u. 8.) 
útburkolat felújítása, közterület térkövezése, Rácvölgyi közösségi ház mellett lejáró 
építése, Kossuth tér alsó szakaszának szélesítése, Hársfa utca nem szilárd 
burkolattal ellátott szakaszának stabilizálása, Szabadság u. 25. melletti járda 
felújítása, közterületet érintő tervezés a 2019. évi költségvetésből a kommunális 
adóbevételek terhére biztosítja, 

− amennyiben lesz lehetőség tartalék forrás igénybevételére, abban az esetben 
fejlesztésre javasolja a Móricz Zs. ltp. 1-7. közötti járdaszakasz, Szabadság u. 74-84. 
sz. lakóházak előtti járdaszakasz, Építők útja egyes közterületi járdaszakaszainak 
javítását, Páva utca egyes szakaszának burkolatjavítását. 

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

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 148/2019. (VIII. 28.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

1. A Helyi Termék Logisztikai Központ kistermelők, őstermelők értékesítési 
lehetőségeinek biztosítása érdekében szükséges eszközök, berendezések 
beszerzésének költségét jóváhagyja és vállalja, bruttó 1.300.000 Ft erejéig. 

2. hozzájárul a szükséges beszerzések lefolytatásához. 

Határidő: 30 nap  

Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 149/2019. (VIII. 28.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
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1. megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja Béri Balogh Ádám 
Katolikus Gimnázium, Kollégium és Óvoda, a Pécsi Egyházmegye valamint a Tamási 
Város Önkormányzata között 2016. május 26. napján aláírt használati jogot alapító 
szerződés 3. számú módosítását,  

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Határidő:  2019. augusztus 31. 
Felelős:  a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 150/2019. (VIII. 28.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
1. engedélyezi 1 fő dajkai státusz bővítését a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 

bölcsődei részében. 
2. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a munkavégzésre irányuló jogviszony 

keletkezésével kapcsolatos szükséges okiratokat készítse el.  
 
Határidő:  augusztus 31.  
Felelős:  az intézményvezető 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 151/2019. (VIII. 28.) számú 
határozata: 
 
1. Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-24563-2-001-00-11 

MEKH kóddal rendelkező DRV V 711 kódszámú, Fornádpuszta vízmű megnevezésű 
víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 11.§ szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt) 
által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és 
felújítási-pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben 
meghatározott, 2020. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli. 

 Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 
 
2. Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-24563-3-001-00-00 

MEKH kóddal rendelkező DRV V 712 kódszámú, Kecsegepuszta vízmű megnevezésű 
víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 11.§ szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt) 
által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja, és a 
Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2020. évre vonatkozó munkálatokat a 
DRV Zrt-től megrendeli. 

 Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 
 
3. Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-24563-1-001-00-04 

MEKH kóddal rendelkező DRV V 710 kódszámú, Tamási vízmű megnevezésű 
víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 11.§ szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt) 
által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és 
felújítási-pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben 
meghatározott, 2020. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli. 

 Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 
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4. Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 21-24563-1-001-00-02 
MEKH kóddal rendelkező DRV S 701 kódszámú, Tamási szennyvízelvezető és tisztító 
rendszer megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a 
továbbiakban: DRV Zrt) által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési 
Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési 
Tervben meghatározott, 2020. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től 
megrendeli. 

 Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 152/2019. (VIII. 28.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
 
- a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal „Kutyabarát Hivatal” legyen, amelynek 

keretében a kutya gazdája hivatali ügyintézése során a hivatal épületébe 
kutyájával betérhet; 

 
- felkéri a jegyzőt, hogy a „Kutyabarát Hivatal” technikai feltételeit biztosítsa. 
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: a jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 153/2019. (VIII. 28.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta Horváth Károly (7090 
Tamási, Kossuth tér 7. szám alatti lakos) ingatlanvásárlási kérelmét a Tamási belterület 
311/4. és 311/5. hrsz-ú – összesen 168 m2 térmértékű - ingatlanok vonatkozásában, s 
azt 200/m2 áron kívánja értékesíteni.  
 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  
 
Határidő:  értesítésre 15 nap 
Felelős:  a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 154/2019. (VIII. 28.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2019. évi 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséhez 308.000 Ft összegű saját 
forrást biztosít a Tamási Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. (II.28.) számú önkormányzati rendeletében foglalt, pályázatok önrészéhez 
rendelkezésre álló fejlesztési céltartalék terhére. 
 
Határidő: a pályázat benyújtására 2019. szeptember 9. 
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Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 155/2019. (VIII. 28.) számú 
határozata: 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

1. Tamási Város Önkormányzata által a Tamási TAM-BAU Atlétikai Club Egyesületnek 
használatba adott- 2127 hrsz. alatt felvett, sporttelep művelési ágú terület keleti 
telekhatára mentén lévő, megközelítőleg 60 m2 nagyságú épület Tamási Város 
Önkormányzatának ½ arányú tulajdonát képező- ingatlanrészének a sportfunkció 
betöltéséhez szükséges vizesblokk felújítási, zuhanyzó kialakítási, burkolási és 
festési munkálatokhoz a Tamási TAM-BAU Atlétikai Club Egyesület részére bruttó 
300.000 Ft erejéig hozzájárul. 

 
2. hozzájárul a szükséges megállapodások, szerződések megkötéséhez. 
 
 
Határidő:  30 nap  
Felelős:  a polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
11/2019. (VIII. 29.)  

önkormányzati rendelete 
 

Tamási Város Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

19/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 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 Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 13. § (3) bekezdése helyébe a következő lép: 
 

13. § (3) A képviselő-testület az alakuló ülését – amelyet a megválasztott polgármester hív össze – a 
választás eredményének jogerőssé válását követő tizenöt napon belül tartja meg. 

 
2.§ 

Ez a rendelet 2019. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
 

 
 
   Porga Ferenc        Gulyásné dr. Könye Katalin 
   polgármester       jegyző 

 
 
 
Kihirdetve:  
Tamási, 2019. augusztus 29. napján 

       Gulyásné dr. Könye Katalin 
        jegyző 

 
 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2019. (VIII. 29.)  

önkormányzati rendelete 
 

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.28.) 
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 
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Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati 
rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint módosítja. 
 

1. § 
 

A Ktr. 3. § (1) bekezdés  
a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 2.537.279 E Ft-ra, 
aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 2.028.753 E Ft-ra, 
ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 508.526 E Ft-ra, 
b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 4.412.804 E Ft-ra, 
ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 2.258.075 E Ft-ra, 
bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 2.154.729 E Ft-ra, 
c) pontjában írt költségvetési hiánya a finanszírozási műveletek nélkül 1.875.525 E Ft-ra, 

 ca) pontjában írt működési költségvetési hiánya 229.322 E Ft-ra, 
            cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 1.646.203 E Ft-ra, 

d) pontjában írt a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi    
       felhasználható tervezett maradványa 1.740.384 E Ft-ra, 
da) pontjában írt a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványa 406.299 E Ft-ra, 

             g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 4.447.802 E Ft-ra, 
   h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 4.447.802 E Ft-ra módosul. 

 
2. § 

 
A Ktr. 9. § (1) bekezdés  
            a) pontjában írt általános tartalék összege 5.342 E Ft-ra, 

b) pontjában írt céltartalék összege 101.628 E Ft-ra módosul, melyből a/az 
 
3) alpontban feltüntetett, a „Diákparlament” működésére képzett céltartalék 189 E Ft-ra, 
6) alpontban feltüntetett, a Tamási Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattól átvett, valamint 
az azóta történt lakossági befizetések összegeként elkülönített összeg 28.354 E Ft-ra 
9) alpontban feltüntetett, pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással képzett céltartalék 
összege 8.145 E Ft-ra, 

módosul.  
 

 
3. §. 

A Ktr. 9. § (1) bekezdés b) pontja kibővül a következő alponttal: 
 

10) 9.100 E Ft-ot a PSN Építőipari Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére, 
 

11) 11.136 E Ft-ot a TAM-BAU Kft-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére 
 
 

4. §. 
 

(1) A Ktr. 1.-9. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-9. számú mellékletei lépnek. 
(2) A Ktr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. 
(3) A Ktr. 13.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 11-19. számú mellékletei lépnek. 
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Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása 
során kell alkalmazni. 

 
 
 
Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin             
polgármester             jegyző 

 
 
Kihirdetve: Tamási, 2019. augusztus 29. napján 
 
 
 
              Gulyásné dr. Könye Katalin 
                    jegyző 

 
Tamási Város Önkormányzata Képviselő‐testületének 

13/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 
A településkép védelméről szóló 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjának, 
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) 
bekezdésének a)-h) pontja szerinti feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 43/A. § (6) bekezdésének c) pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
Tamási Város Önkormányzata Képviselő‐testületének A településkép védelméről szóló 7/2018. (V. 31.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 11. § (12) bekezdésének d) pontjában foglalt 
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„d. Homlokzat színezés során a homlokzatokon a kézikönyvben bemutatott, településen hagyományos 
színezéstől eltérni nem lehet, ennek során homlokzatokon a hagyományos fehér, tört fehér és földszínek 
árnyalatai használhatók fel. 

2. § 
A Rendelet 20. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: 
 
„20. § (1) bek. h. meglévő építmények rendeltetésének részleges, vagy teljes megváltoztatása esetén.” 

 
3. § 

A Rendelet 21. § (3) bekezdésének felsorolása az alábbi h), i) és j) pontokkal egészül ki: 
 
„h. olyan új rendeltetés szerinti területhasználat-e, amely a korábbi rendeltetéshez képest környezetvédelmi 
(elsősorban zaj- és légszennyezési) szempontból kedvezőtlenebb helyzetet teremthet, (pl. lakó rendeltetés 
más rendeltetésre változik, meglévő rendeltetés ipari, gazdasági, vendéglátó, egészségügyi rendeltetésre 
változik, ill. nem lakóépületben lakás rendeltetés létesül), megváltoztatja az ingatlanon belüli gépkocsi-
forgalmat, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően többlet-parkolóhelyek és/vagy rakodóhely 
kialakítását teszi szükségessé,  
i. érinti-e a közterület kialakítását, illetve a közterületen lévő berendezéseket vagy növényzetet,  
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j.  érinti-e a kapcsolódó közterület közúti vagy gyalogos, illetve kerékpáros forgalmát, azok biztonságát 
veszélyeztetheti.” 

4. § 
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló 
ügyekben alkalmazni kell. 
(2) A hatálybalépést megelőzően érkezett és jogerősen még el nem bírált ügyekben jelen rendelet akkor 
alkalmazható, ha a rendelet a kérelem tárgyára vonatkozóan kedvezőbb elbírálásokat tartalmaz. 
 
 

   Porga Ferenc        Gulyásné dr. Könye Katalin 
   polgármester       jegyző 

 
 
 
Kihirdetve:  
Tamási, 2019. augusztus 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 


