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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. április 27-ei nyilvános ülésének 
határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 62/2022. (IV. 27.) számú 
határozata: 
 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, a végrehajtás 
eredményéről szóló beszámolóval kapcsolatos döntés 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 31.; a 34. és a 35/2022. (III. 2.), 
valamint az 50.; az 53.; az 54.; az 55.; az 56. és az 57/2022. (III. 30.) számú lejárt 
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját 
elfogadja. 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 63/2022. (IV. 27.) számú 
határozata: 
 
Beszámoló az önkormányzat által elnyert pályázatok megvalósításával kapcsolatban 

tett intézkedésekről 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által elnyert 
pályázatok megvalósításával kapcsolatban az előző ülés óta tett intézkedésekről szóló 
melléklet szerinti beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 

2022. április 27.                        XIII. évfolyam 4. szám 



 
 
 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 64/2022. (IV. 27.) számú 
határozata: 
 

Beszámoló a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásáról 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. (8154 
Polgárdi, Szabadság u. 26., képviseli: Madarász András vezérigazgató) által Tamási közigazgatási 
területén végzett hulladékgazdálkodási feladatok ellátásáról szóló beszámolóját, és azt elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  a vezérigazgató 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 65/2022. (IV. 27.) számú 
határozata: 
 

Tájékoztató Tamási város helyi menetrend szerinti személyszállításának 2021. évi 
ellátásáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
 
- megtárgyalta a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.)  Tamási 

Város területén autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási 

tevékenységére vonatkozó 2021. évi beszámolóját és azt elfogadja, 

- a szolgáltató költségeinek ellentételezésére a 2022. évi költségvetésben további 

630 e Ft fedezetet biztosít, 

- felülvizsgálja a szolgáltatás további biztosításának szükségességét, jogi és 

pénzügyi feltételeit, 

- a határozat kivonatával értesíteni rendeli a Volánbusz Közlekedési Zrt. Forgalmi 

és Kereskedelmi Főigazgatóságát. 

 

Határidő:  a határozat megküldésére: 2022. április 30., egyebek: értelemszerűen 

Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 66/2022. (IV. 27.) számú 
határozata: 
 

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dombóvári Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2021.-évi tűzvédelmi 

helyzetéről szóló beszámolójának elfogadása 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dombóvári Hivatásos 
Tűzoltó-Parancsnokság (7200 Dombóvár, Köztársaság u. 27.) 2021. évi tűzvédelmi 
helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 67/2022. (IV. 27.) számú 
határozata: 
 

Beszámoló a „Tamási Városért” Közalapítvány 2021. évi működéséről és 



 
 
 

gazdálkodásáról 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Tamási Városért” Közalapítvány 
2021. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: kuratórium elnöke 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 68/2022. (IV. 27.) számú 
határozata: 
 

Beszámoló a „Rászoruló Gyermekekért” Alapítvány 2021. évi működéséről és 
gazdálkodásáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Rászoruló Gyermekekért” 
Alapítvány 2021. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: kuratórium elnöke 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 69/2022. (IV. 27.) számú 
határozata: 
 

Beszámoló a „Tamási Gimnáziumért” Közalapítvány 2021. évi működéséről és 
gazdálkodásáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tamási 
Gimnáziumért” Közalapítvány 2021. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló 
beszámolót és azt elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a kuratórium elnöke 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 70/2022. (IV. 27.) számú 
határozata: 
 

Beszámoló a Tamási Vagyongazdálkodó Kft. 2021. évi munkájáról és 
gazdálkodásáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási 
Vagyongazdálkodó Kft. 2021. évi munkájáról és gazdálkodásáról, a 2021. évi 
ingatlangazdálkodásról szóló beszámolóját, valamint a mérlegbeszámolóját és azt 
95.896 e Ft mérlegfőösszeggel és 1.458 e Ft adózott eredménnyel elfogadja. Osztalék 
kifizetésére nem kerül sor. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: az ügyvezető 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 71/2022. (IV. 27.) számú 
határozata: 
 

Beszámoló a Tamási Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2021. évi munkájáról és 
gazdálkodásáról 



 
 
 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási 
Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2021. évi munkájáról és gazdálkodásáról szóló 
beszámolóját, valamint a mérlegbeszámolóját és azt 75.078 e Ft mérlegfőösszeggel 
és 595 e Ft adózott eredménnyel elfogadja. Osztalék kifizetésére nem kerül sor. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: az ügyvezető 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 72/2022. (IV. 27.) számú 
határozata: 
 

Döntés a Tamási Média Kft. egyszerűsített végelszámolással történő 
megszüntetéséről 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 100%-ban Tamási Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő Tamási Média Kft. (székhely: 7090 Tamási, 
Szabadság utca 29. cégjegyzékszám: 17-09-006703, adószám: 14459342-1-17) 
egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséről dönt. 
 
Az egyszerűsített végelszámolási eljárás lebonyolításával Varga-Pintér Rudolfot (an.: 
Vereckei Erzsébet Veronika, lakik: Tamási, József A. ltp. 5. III/7.), a Társaság 
ügyvezetőjét bízza meg. 
 

Az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontja: 2022. május 1. napja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester és az ügyvezető 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 73/2022. (IV. 27.) számú 
határozata: 
 

Tájékoztató a 2021. évi közbeszerzési eljárásokról 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi 
közbeszerzési eljárásairól szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 74/2022. (IV. 27.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
1) a 14/2008. (V. 5.) számú önkormányzati rendelete alapján az alábbi szervezeteket részesíti 

támogatásban: 

− Rászoruló Gyermekekért Alapítvány (önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetű tanulók támogatása (iskolai felszerelés, ruházat, 
tanulmányi kirándulás stb.): 

 
 
300 ezer Ft 

− Tamási Polgárőr Egyesület (Technikai eszköz fejlesztésre, 
üzemeltetési és fenntartási költségekre, eszközvásárláshoz, 
irodaszerek, oktatás-képzés költségeire): 

 
 
550 ezer Ft 



 
 
 

− Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tamási Csoport (2022. 
évben tervezett fórum jellegű előadások, programok költségeire): 

 
100 ezer Ft 

− Civilek a Kultúráért és a Felzárkóztatásért Egyesület(volt Tamási 
Romákért CE) (XXIV. Tolerancia Nap 2022. (fellépők díja, 
eszközvásárlás, szolgáltatások, hangosítás, világítás díja, 
színpadbérlés, tanulói ösztöndíjak): 

 
 
 
300 ezer Ft 

− Tamási Art Alapítvány (SZÍN-JÁTÉK országos képzőművészeti 
verseny költségeihez):  

 
100 ezer ft 

− Ifjú Muzsikusokért Alapítvány (Művészeti iskola hangszeres 
szólistái és zenei csoportjai működési feltételeinek javítása 
(zongora hangolás, kis értékű hangszerek beszerzése, 
hangszerjavítás): 

 
 
 
200 ezer Ft 

− Látássérültek Esélyegyenlőségéért Alapítvány (Fiatal, iskoláskorú 
és idős, beteg, rászoruló tagok támogatása): 

 
150 ezer Ft 

− Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány (Pántlika 
néptánc együttes 2022. évi munkájának támogatása (néptánc 
tábor ellátás, utazási költség, oktatók díja, viselet):  

 
 
350 ezer Ft 

− Tamási Városért Közalapítvány (Az alapítvány cél szerinti 
tevékenysége biztosításához szükséges működési költségekhez 
hozzájárulás): 

 
 
200 ezer Ft 

− „Iskola a Fenyves Alján” Alapítvány (Tájházlátogatás Ófalun 
program költségeihez (útiköltség):  

 
100 ezer Ft 

− Tamási Fúvószenekarért Alapítvány (A Tamási Koncert-
Fúvószenekar  2022. évi jubileumi rendezvényprogramjaihoz 
hozzájárulás): 

 
 
450 ezer Ft 

− Óvodásainkért Alapítvány (Gyermekek a természet ölelésében- 
ökoturisztikai nevelés (Bella Állatpark meglátogatása 9 óvodás 
csoporttal)): 

 
 
100 ezer Ft 

− Tamási Helytörténeti Alapítvány (Hegedüs Gyula-Tamási zenei 
élete a XX. században és a XXI. Század elején kiadvány 
költségeihez (nyomdaköltség)): 

 
 
100 ezer Ft 

− Tehetségért és Képességfejlesztésért Alapítvány (Látványos és 
élményszerű tudásszerzés -  versenyek nevezési díja, aktív hangfal 
vásárlásához hozzájárulás): 

 
 
100 ezer Ft 

− Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány (A szabadidő hasznos 
eltöltése a Waldorf pedagógia nyári rendezvényeinek mentén): 

 
100 ezer Ft 

− Tamási Állatvédő Egyesület (Egyesület telephelyének felújítása, 
befogadó kapacitás növelése): 

 
150 ezer Ft 

− Tamási Szakképzéséért Alapítvány (Tamási lakóhelyű tanulók 
támogatása (támogatás, ösztöndíj): 

 
1800 ezer Ft 

− Tamási Gimnáziumért Közalapítvány (Tamási lakóhelyű 
gimnazista diákok tanulmányi és iskoláztatási támogatása): 

 
1800 ezer Ft 

− Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Fire-Max oltólándzsa 
beszerzése): 

 
395 ezer Ft 

− Tamási Nyugdíjasok Egyesülete (Idős emberek életminőségén 
való változtatás szabadidő hasznos eltöltésére programok 
szervezése): 

 
 
100 ezer Ft 

− "A Város Idős Lakosságáért" Alapítvány (Magyarországi kirándulás 
autóbusszal Tamási város nyugdíjas lakossága számára (utazás, 
belépőjegyek ktg-eire): 

 
 
100 ezer Ft 

− Könnyü László Alapítvány (Könnyü László emlékműhöz új gránit 
tábla készítése): 

 
128 ezer Ft 

− Tamási Caritas Egyesület (Rászoruló gyermekek részére téli 
ruházat vásárlása, Tolna megyei nyugdíjasok dalos találkozója): 

 
400 ezer Ft 



 
 
 

− Tamási Kerékpáros Alapítvány (Tamási Kupa 2022 gyermek 6 
fordulós tehetségkutató kerékpárverseny megrendezéséhez): 

 
150 ezer Ft 

− Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete (Tisztelet, 
elismerés a véradók részére (ajándékok, étkezés, ifjúsági verseny, 
működési költségek): 

 
 
150 ezer Ft 

− Tamási Kutyasport Egyesület (Működési költségekhez 
hozzájárulás): 

 
100 ezer Ft 

          Összesen:  8 473 ezer Ft 
 
2) A 2022. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret 9.000 

ezer Ft; melynek terhére a fentiek szerint összesen 8.473 ezer Ft támogatás kifizetésére 
vonatkozó kötelezettségvállalás kerül elfogadásra. 
A támogatások kifizetése utólagos, az elszámolás(ok) benyújtását – melyek végső határideje 
2022. október 31. – követően történik. 

3) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelemszerűen, illetve az elszámolásra 2022. október 31. 
Felelős: a polgármester és az érintett civil szervezetek vezetői 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 75/2022. (IV. 27.) számú 
határozata: 
 

Katolikus temető ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos 
döntéshozatal 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
1. dönt arról, hogy a Római Katolikus Egyházközösség tulajdonában lévő tamási 

624 hrsz alatt felvett római katolikus temető ajándékozással történő 
vagyonszerzését elfogadja; 

2. felhatalmazza a polgármestert a vagyonszerzéssel kapcsolatos szerződések, 
dokumentumok aláírására; 

3. felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület köszönetét fejezze ki az 
Egyházközösség és Püspök Úr részére. 

 
Határidő: 30 nap 
Felelős: a polgármester 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 76/2022. (IV. 27.) számú 
határozata: 
 
Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01159 kódszámú, ’Tamási Város 
Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása’ című projektben fel nem használt 
támogatási összeg visszafizetéséről 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-
01159 kódszámú, ’Tamási Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása’ 
című projekttel kapcsolatban dönt arról, hogy: 

- jóváhagyja, hogy Tamási Város Önkormányzata a projekt keretében fel nem 
használt támogatási összeg (előreláthatólag 305.506 Ft) visszafizetéséről 
intézkedjen, annak összegét az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére 
biztosítja 

 
 



 
 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 77/2022. (IV. 27.) számú 
határozata: 
 

Pályázat kiírása a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői 
munkakörére 

 
1. Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fenntartásában működő Tamási 

Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde intézmény óvodavezetői munkakörének 
betöltésére vonatkozóan a melléklet szerinti tartalommal, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdése, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (7) bekezdése alapján nyilvános 
pályázatot ír ki. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívásnak a 

személyügyi központ internetes oldalán, valamint a www.tamasi.hu oldalon 
történő közzétételére. 

 
Határidő:  2. pont esetében 5 munkanap 
Felelős:  jegyző 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 78/2022. (IV. 27.) számú 
határozata: 
 

Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és 
Óvoda átszervezésével kapcsolatos döntés 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdés h) pontja alapján a Pécsi 
Egyházmegye (7621 Pécs, Dóm tér 2.) által fenntartott Tamási Béri Balogh Ádám 
Katolikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda (7090 Tamási, Bezerédj 
utca 1.) átszervezését a határozat melléklete szerinti tartalommal támogatja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 

 
Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.03.) önkormányzati rendelet 

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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.03.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 

1. § 

A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. 
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi 
a) költségvetési bevételi előirányzatát 5.345.802 E Ft-ban, 

aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 3.386.388 E Ft-ban 
ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 1.959.414 E Ft-ban 

b) költségvetési kiadási előirányzatát 7.766.461 E Ft-ban, 
ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 3.241.633 E Ft-ban 
bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 4.524.828 E Ft-ban 

c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 2.420.659 E Ft-ban, 
ca) működési költségvetési többletét 144.755 E Ft-ban, 
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 2.565.414 E Ft-ban, 

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 
2.143.034 E Ft-ban, 
da) d) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 228.724 E Ft-ban, 
db) d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 1.914.310 E Ft-ban, 

e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét 
377.243 E Ft-ban, 
ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 2.243 E Ft-ban, 
eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 375.000 E Ft-ban, 

f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek 
kiadását 99.618 E Ft-ban, 
fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 39.778 E Ft-ban, 
fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 59.840 E Ft-ban, 

g) költségvetésének bevételi főösszegét 7.866.079 E Ft-ban, 
h) költségvetésének kiadási főösszegét 7.866.079 E Ft-ban állapítja meg.” 

2. § 

A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. 
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi 
a) általános tartalékát 18.691 E Ft-tal, 
b) céltartalékát 80.724 E Ft-al hagyja jóvá, melyből: 

ba) 500 E Ft-ot a Képviselő-testület a településtisztaságról, a környezet-és természetvédelemről 
szóló 14/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja alapján az 
Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja működéséhez különít el, amelynek felhasználásáról a 
Képviselő-testület dönt, 

bb) 2.000 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére, 
bc) 1.000 E Ft-ot „Diákparlament” működésére, 



 
 
 

bd) 45.005 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére, 
be) 964 E-Ft-ot az ILST-HUNGARY Kft-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére, 
bf) 120 E Ft-ot a Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére, 
bg) 129 E Ft-ot a Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére, 
bh) 1.870 E Ft-ot a Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összegének elkülönítésére, 
bi) 206 E Ft-ot a Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére, 
bj) 527 E Ft-ot a Lackó-Motor Bt-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére, 
bk) 1.845 E Ft-ot az Arker Stúdió Kft.-től kapott ajánlati biztosíték elkülönítésére,  
bl) 26.558 E Ft-ot pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással különít el.” 

3. § 

(1) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 
1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 
2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 
3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 
4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 
5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 
7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 
8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 
9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 
13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati 
rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati 
rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati 
rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati 
rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati 
rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

4. § 

A rendelet rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. 



 
 
 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

 
 
Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester              jegyző 

 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2022. április 28. 
 
                                                                                                   Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                        jegyző 
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