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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 26-én megtartott munkaterv szerinti
képviselő-testületi ülésének határozatai:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 87/2017. (IV. 26.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 59/2016. (IV. 27.), a 180/2016. (X. 26.), a 205/2016.
(XI. 30.), a 14/2017. (II. 1.), a 37.; a 38.; a 48. és az 51/2017. (III. 1.), az 52/2017. (III. 8.), a 62.; a 65.; a
67.; a 68.; a 70.; a 73. és a 77/2017. (III. 29.), a valamint a 78/2017. (IV. 7.) számú lejárt határidejű
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 88/2017. (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 2016. évi
ellátásáról szóló beszámolóját és azt elfogadja,
dönt arról, hogy a Zrt. Tamási város területén végzett közszolgáltatásával kapcsolatban végzett
tevékenységével összefüggő 2016. évi veszteségét, amelynek összege 468.000,- Ft megtéríti.
Határidő:
30 nap
Felelős:
a polgármester
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 89/2017. (IV. 26.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a „Rászoruló Gyermekekért” Alapítvány
2016. évi munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja.
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 90/2017. (IV. 26.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tamási Városért” Közalapítvány 2016.
évi működéséről szóló beszámolót, és azt elfogadja.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 91/2017. (IV. 26.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tamási Gimnáziumért” Közalapítvány
2016. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját, és azt elfogadja.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 92/2017. (IV. 26.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2016. évi önkormányzati közbeszerzésekről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 93/2017. (IV. 26.) számú határozata:
1) Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 59/2016. (IV.27.) sz. határozata
végrehajtásaként megtárgyalta a sportegyesületek tevékenységéről és a 2016. 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 :
ezer Ft
Látvány-csapatsportban működő sportszervezetek támogatása
- Tamási 2009 FC
800
- Tamási Kézilabda Club
800
- Tamási Kosárlabda SE
800
Látvány-csapatsportban működő sportszervezetek összesen 2.400
Látvány-csapatsporton kívüli sportágakban működő szervezetek alaptámogatása
- Tamási Kerékpáros Club
350
- Tamási MTB Sport Club
330
- Tamási Koppány Sportegyesület
350
- Tamási TAM-BAU Atlétikai Club
330
- Aranyszarvas Közhasznú Sportegyesület
330
- Tamási Szabadidő és Sport Egyesület
330
- Tamási Fehérszarvas Sportegyesület
330
- Tamási Íjász Egyesület
330
Látvány-csapatsporton kívüli szervezetek alaptámog. összesen 2.680
Látvány-csapatsporton kívüli sportágakban működő szervezetek rendezvényeinek támogatása
- Tamási Kerékpáros Club
0
- Tamási MTB Sport Club
50
- Tamási Koppány Sportegyesület
40
- Tamási TAM-BAU Atlétikai Club
50
- Aranyszarvas Közhasznú Sportegyesület
40
- Tamási Szabadidő és Sport Egyesület
520
- Tamási Enduró és Motocross Egyesület
300
Sportrendezvények támogatása összesen
1.000
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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
támogatások felhasználásáról 2018. 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: 2018. március 31.
Felelős: a polgármester és az érintett sportegyesületek vezetői.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 94/2017. (IV. 26.) 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 (az alapítvány céljainak 300 ezer Ft
segítéséhez, azaz rászoruló, önhibájukon kívül hátrányos
helyzetű tanulók támogatásához):
− Tamási Polgárőr Egyesület (Üzemeltetési és fenntartási
költségekre, eszközvásárláshoz, irodaszerek, technikai fejl.,
450 ezer Ft
programok költségeire):
− Tamási Nyugdíjasok Egyesülete (Az idős emberek
életminőségén való változtatás, a szabadidő hasznos eltöltése
érdekében értékes programok szervezése (színházbérlet,
kirándulás, sportnap, Idősek világnapja, karácsony,
150 ezer Ft
kirándulás):
− Tamási Caritas Egyesület (Rászoruló gyermekek részére téli
300 ezer Ft
ruhanemű vásárlása (50 pár téli cipő, 30 db télikabát)):
− Ifjú Muzsikusokért Alapítvány (Művészeti iskola zenei
csoportjai működési feltételeinek javítása (zongora hangolás,
350 ezer Ft
hangszerek beszerzése, hangszerjavítás):
− Tamási Városért Közalapítvány (A közalapítvány 2017. évi
100 ezer Ft
működési költségeihez):
− Látássérültek Esélyegyenlőségéért Alapítvány (Látássérült
fiatalok iskolakezdési támogatása, "Töltsünk meg minden
200 ezer Ft
hónapban egy éléskamrát" program):
− Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány
(Pántlika néptánc együttes szakmai fejlődésének elősegítése
nyári néptánc tábor szervezésével (szállás, utazási ktg,
350 ezer Ft
oktatók díja, viselet)):
− „Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tamási Csoport (2017.
évben tervezett fórum jellegű előadások, programok költségeire):
300 ezer Ft
− Tamási Art Alapítvány (Alkosd újra "Tamásit"!- meghívásos
100 ezer Ft
alkotó verseny kiadásaira):
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− Tamási Kerékpáros Alapítvány (Tamási Kupa 2017 amatőr
gyermek 6 fordulós kerékpárverseny megrendezéséhez):
− Tamási Kutyasport Egyesület (Fűnyíró beszerzéséhez,
benzinköltségre és egyéb fenntartási anyagokra (festék,
póráz,
felszerelések)
és
működési
költségekre
(könyvelő,reklám) :
− „Iskola a Fenyves Alján” Alapítvány (Látogatás a Goethe
Intézetben(egy napos program 16 tanuló és 2 pedagógus
részére):
− Tamási Fúvószenekarért Alapítvány ("Mini Fieszta" fúvós
ünnep rendezvényre meghívott zenakarok étkeztetéséhez,
szállás-, és utiköltségére):
− Óvodásainkért Alapítvány: (Gyermekek a természet
ölelésében-ökoturisztikai nevelés - 12 óvodás csoport
kirándulása a Deseda-tóhoz):
− Tamási Fúvós Egylet ("Mini Fieszta" fúvós ünnep
rendezvényre
meghívott
zenakarok
fellépési
díja,reklámktg.,rendezvénybiztosítás):
− Tamási Helytörténeti Alapítvány (Papp István: A Tamási
járás évszázadai című helytörténeti könyv újrakiadása
(nyomdaköltség, grafika):
− Tehetségért és Képességfejlesztésért Alapítvány (Látványos
és élményszerű tudásszerzés - 2 db legorobot beszerzéséhez):
− Tamási Autós Egyesület (7. Autós Találkozó Tamásiban
költségeihez (fellépők, díjak, médiaszolgált.)):
− Tamási
Romákért
Civil
Egyesület
(2017.
évi
Gyermekmegőrzési program és napközis tábor (étkeztetés,
strandbelépő) költségeihez):
− Zöld Hangya Környezet és Természetvédő Egyesület
(Környezetvédelem az óvodától az iskoláig- kiállítások,
játszóház, programok költségeire):
− Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Gyermeknap a
Tűzoltóságon
költségeihez;
gyermekés
felnőttversenyruházat,
gyakorlóés
védőruházat
beszerzéséhez):
− Tamási Gimnáziumért Alapítvány (Tamási lakóhelyű tanulók
támogatása ösztöndíjrendszer alapján, a gimnázium
hetvenéves évfordulójának szervezéséhez):
− Tamási Szakképzéséért Alapítvány (Tamási lakóhelyű
tanulók szakmai képzésének támogatása ösztöndíjrendszer
alapján):
− Tamási Waldorf Alapítványi Óvoda (A szabadidő hasznos
eltöltése a Waldorf pedagógia tavaszi és nyári ünnepköreinek
mentén (táncház, nyárünnep)):
Összesen:

100 ezer Ft

80 ezer Ft

80 ezer Ft

450 ezer Ft

200 ezer Ft

450 ezer Ft

150 ezer Ft

150 ezer Ft
200 ezer Ft

100 ezer Ft

150 ezer Ft

350 ezer Ft

2 000 ezer Ft

1 800 ezer Ft

140 ezer Ft
9 000 ezer Ft

2) A 2017. évi költségvetésben rendelkezésre álló keret 9.000 ezer Ft;
A támogatások kifizetése utólagos, az elszámolás(ok) benyújtását – melyek végső határideje
2017. október 31. – követően történik.
3) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:

értelemszerűen, illetve az elszámolásra 2017. október 31.
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Felelős:

a polgármester és az érintett civil szervezetek vezetői

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 95/2017. (IV. 26.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kötött közszolgáltatási szerződés 2.
pontjában rögzített lakosság részére történő szolgáltatási díjat 2017. április 1. napjától 179,- Ft/m3
összeggel megemeli, ezzel módosítja a közszolgáltatóval kötött szerződést;
2. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. örvény 4. § (2) bek. d) pontjában hivatkozott feladatának
ellátása érdekében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési, elszállítási és
ártalommentes elhelyezési szolgáltatás elvégzésére pályázatot ír ki a mellékelt tartalommal;
3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás www.tamasi.hu internetes oldalon, a
Tamási Táj önkormányzati újságban valamint a Tolnai Népújság c. lapban való megjelentetéséről;
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat során legjobb ajánlatot nyújtó pályázóval a
közszolgáltatási szerződést megkösse.
Határidő:
Felelős:

értelemszerű, a 2. pont esetében 5 nap
polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 96/2017. (IV. 26.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.
2.

3.

4.

5.

megtárgyalta a város parkolási rendjének felülvizsgálatáról szóló előterjesztést,
dönt arról, hogy a tamási 337/1, 355, 356, 732/5, 372, (SPAR és Dám üzletház körüli parkolók)
valamint a 303, 844 hrsz alatti (Kossuth Lajos téri körüli parkolók) területeket fizető parkolókká
nyilvánítja,
a Markovszky Ingatlan Ingatlanhasznosító Zrt. jogutódjával, a Reality-Property Kft-vel a SPAR és
Dám üzletház körüli parkolókra vonatkozó megállapodást akként módosítja, hogy azok díjköteles
parkolókká válnak, amelyre vonatkozó díjfizetési kötelezettség az 1. órát követően keletkezik,
valamint 30 db ingyenes parkolási engedélyt biztosít részükre,
a 2. pont szerinti parkolók üzemeltetésével és bérletével az Építő-és Városüzemeltető Kft-t bízza
meg, a Kft-vel a Kossuth Lajos téri parkolók üzemeltetésére vonatkozó szerződést módosítja azzal,
hogy a bérleti díj módosításának mértékét az első negyedévet követően határozzák meg,
felkéri a polgármestert, hogy az új fizető parkolók kialakításához szükséges műszaki feladatok
(parkoló automaták beszerzése és telepítése, illetve közlekedési tájékoztató táblák beszerzése és
kihelyezése) elvégzése iránt intézkedjen, amelyhez szükséges fedezetet 2017. évi költségvetéséből
biztosítja.

Felelős:
a polgármester és a jegyző
Határidő: 30 nap
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 97/2017. (IV. 26.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Tolnai Borút Egyesülettel (elnök:
Schrenk Tamás) kötendő együttműködési megállapodást,
2. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
felelős: polgármester
határidő: értelemszerű
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 98/2017. (IV. 26.) számú határozata:
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.
dönt arról, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) KEHOP-1.2.1.
felhívásra pályázatot nyújt be 100%-os támogatási intenzitás mellett;
2.
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos
eljárások lefolytatására, szerződések megkötésére, nyilatkozatok kiadására, együttműködések
megkötésére;
3.
projekt előkészítési feladatok (megvalósíthatósági tanulmány; társadalmi, projekt partnerek
bevonásában való közreműködés; előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői feladatok ellátása
munkarészek) ellátásának költségét - bruttó 254.000 Ft – vállalja;
4.
a pályázat megvalósításához – amennyiben az szükséges – a támogatás legfeljebb 10% mértékéig a
pályázattal összefüggő, de támogatásból nem elszámolható költségek fedezetéhez szükséges összeget
költségvetéséből biztosítja.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 99/2017. (IV. 26.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról,
- hogy a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből az Alapszabály III./16. a) pontja alapján 2017.
december 31. napjával kiválik;
- felhatalmazza a polgármestert a kilépési nyilatkozat aláírására.
Határidő: az értesítések megküldésére: azonnal
Felelős: a polgármester
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 100/2017. (IV. 26.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy
- hozzájárul a Szekszárdi Szakképzési Centrum Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiumát érintő
átszervezéséhez, amely a felnőttoktatás tanulólétszámát 64 főről 300 főre történő emelését jelenti.
Határidő: a Szekszárdi Szakképzési Centrum értesítésére 2017. április 27.
Felelős: a polgármester
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 101/2017. (IV. 26.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
−

dönt arról, hogy a Zrínyi utca első szakaszán, valamint a Szabadság utca 67. számú ingatlan előtti
közterületen keletkezett károk helyreállításának 1.800.000,- Ft+áfa illetve 281.220,- Ft+áfa összegű
költségeit a 2017. évi költségvetésből a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja,

−

felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződések megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 102/2017. (IV. 26.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a dönt arról, hogy
−

a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a
Magyar Államkincstár felé,
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−

meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal
kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 103/2017. (IV. 26.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1.

építési-bontási munkálatokat rendel meg az ajánlatokban szereplő munkákra vonatkozóan (bruttó)
13.000.000 Ft összegben, valamint engedélyezési tervek és eljárási díjak költségét (500.000 Ft) viseli;

2.

hozzájárul a munkák lebonyolításával
megkötéséhez, megrendelések aláírásához;

3.

az építési-bontási munkák miatt felmerülő összegeket költségvetéséből biztosítja.

Határidő:
Felelős:

kapcsolatos

eljárások

lefolytatásához,

szerződések

30 nap
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 104/2017. (IV. 26.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.

2.
3.

hozzájárul ahhoz, hogy a Tamási Közétkeztetési Nonprofit Kft a Vidékfejlesztési Program (VP)
keretében a VP-7.2.1-7.4.1.3-17 felhívásra „Modern konyha a jövő egészséges nemzedékeiért”
címmel pályázatot nyújtson be
hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában álló épületben (Tamási Bezerédj u. 1. hrsz:
401.) a tervezett fejlesztés megvalósulhasson
felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadására.

Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 105/2017. (IV. 26.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1.

2.
3.
4.

pályázatot nyújt be az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra című pályázati
kiírásra annak 1. ad) pont szerinti „hivatalfejlesztés” pályázati alcéljára, az önkormányzat tulajdonában
álló Tamási Közös Önkormányzati Hivatal (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. hrsz: 319) épületére
vonatkozóan meglévő gázkazánok korszerűsítése cserével a szükséges kiegészítő munkanemekkel,
valamint a világítás korszerűsítése világítótestek cseréjével
a beruházás összköltsége: nettó 11.537.029,- Ft, bruttó 14.652.026 Ft, amelynek 50%-ára támogatást
igényel;
a pályázat megvalósításához a beruházás összköltségének 50%-át (azaz bruttó 7.326.013 Ft) és az
ÁFA tartalmat 2017. évi költségvetéséből biztosítja;
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázat megvalósításához szükséges
eljárások lefolytatására, szerződések megkötésére, és nyilatkozatok, hozzájárulások kiadására.
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Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 106/2017. (IV. 26.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.

dönt arról, hogy a Tamási Szabadidő és Sport Egyesület részére összesen 100.000,- (azaz
Egyszázezer) Ft támogatást nyújt a 2017. május 1. napján a Tamási Parkerdőben megrendezésre
kerülő „Sportmajális” rendezvény megszervezéséhez, amelyet az SE kizárólag a Gyulaj Erdészeti
és Vadászati Zrt. által megállapított területhasználat díjra használhat fel;

2.

felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő:
Felelős:

azonnal
a polgármester
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2017. (IV. 27.) számú
önkormányzati rendelete
az önkormányzati elismerő címekről szóló
11/2005.(VI.5.) számú rendelet módosításáról
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – Tamási Város
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati
rendelet 38. § b) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselőtestületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2005. (VI.5.) számú önkormányzati
rendeletének (továbbiakban: ör.) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul és a (2) bekezdéssel
egészül ki:
(1)
Az a) pont szerinti címek annak a közalkalmazotti vagy munka törvénykönyve hatálya alá tartozó
jogviszonyban lévőnek adományozhatók

aa) aki a pedagógus hivatás gyakorlása során hosszú ideig kiemelkedő szakmai munkát végzett az oktatás
és nevelés területén, továbbá emberi magatartásával is érdemessé vált az elismerésre;
ab) aki közalkalmazottként a hivatása gyakorlása során hosszú ideig kiemelkedő munkát végzett a
szakterületén, továbbá emberi magatartásával is érdemessé vált az elismerésre
feltéve, hogy munkájával Tamási város javát szolgálta, hozzájárult a város fejlődéséhez
(2)
A b) pont szerinti cím a közszolgálati tisztviselőnek (kormánytisztviselőnek, kormányzati ügykezelőnek,
köztisztviselőnek, közszolgálati ügykezelőnek) adományozható, aki a közigazgatásban hosszú ideig kiemelkedő
szakmai munkát végzett, továbbá emberi magatartásával is érdemessé vált az elismerésre, feltéve, hogy munkájával
Tamási város javát szolgálta, hozzájárult a város fejlődéséhez.

2.§
Az ör. 3.§ (3) bek.; 5.§ (6) bek.; 6.§ (4) bek. és 6/A.§ (4) bek. a következőképpen módosulnak:
A címhez emléklap, emlékérem és nettó százezer (100.000) forint pénzjutalom jár, amelynek fedezetét az
önkormányzat éves költségvetésében tervezni kell.
3.§
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy a 2017. évi elismerő címek átadására is
alkalmazni kell.

Porga Ferenc
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve:
Tamási, 2017. április 27. napján.
Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző
jegyző
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2017. (IV. 27.)
önkormányzati rendelete
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017 (III.2.)
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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.2.) önkormányzati
rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint módosítja.
1. §
A Ktr. 3. § (1) bekezdés
a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 2.204.886 E Ft-ra,
aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 1.931.852 E Ft-ra,
ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 273.034 E Ft-ra,
b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 2.441.301 E Ft-ra,
ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 1.903.346 E Ft-ra,
bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 537.955 E Ft-ra,
c) pontjában írt költségvetési hiánya a finanszírozási műveletek nélkül 236.415 E Ft-ra,
ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 28.506 E Ft-ra,
cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 264.921 E Ft-ra,
e) pontjában írt költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
pénzügyi műveletek bevétele 0 E Ft-ra,
ea) pontjában írt e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0
E Ft-ra,
f) pontjában írt finanszírozási célú műveletek kiadása és a többlet felhasználására szolgáló
pénzügyi műveletek kiadása 45.614 E Ft-ra,
fa) pontjában írt f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 34.212
E Ft-ra,
fb) pontjában írt f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadása
11.402 E Ft-ra,
g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 2.486.915 E Ft-ra,
h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 2.486.915 E Ft-ra módosul.

2. §
A Ktr. 9. § (1) bekezdés
a) pontjában írt általános tartalék összege 2.564 E Ft-ra módosul.
b) pontjában írt céltartalék összege 81.052 E Ft-ra módosul, melyből a
6) alpontban szereplő, pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással feltüntetett
összeg 27.420 E Ft-ra módosul.

3. §.
(1) A Ktr. 1.-6. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-6. számú mellékletei lépnek.
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(2) A Ktr. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
(3) A Ktr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
(4) A Ktr. 15.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 9.-15. számú mellékletei lépnek.
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása
során kell alkalmazni.

Porga Ferenc
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve: Tamási, 2017. április 27. napján.

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2017. (IV. 27.)
önkormányzati rendelete
a fizető parkolás rendjéről és díjáról
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) és
48. § (5) 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 38. § a) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselőtestületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
Rendelet hatálya
1.§
(1) E rendelet területi hatálya Tamási Város Önkormányzata közigazgatási területén belül az önkormányzat
tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb
közterületeken kijelölt várakozási övezet táblával és fizető parkolásra utaló kiegészítő táblával megjelölt,
díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területekre valamint a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal
(továbbiakban: Hivatal) épületének udvarára – tamási 318. és 319. hrsz alatti ingatlanokra – terjed ki.
(2) A képviselő-testület az 1. mellékletben felsorolt közterületeket fizető parkolóvá nyilvánítja (továbbiakban:
fizető parkolóhelyek)
(3) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi önkormányzati fizető parkolót igénybe vevő közúti járműre, annak
vezetőjére. Amennyiben a vezető személye nem állapítható meg, úgy a gépjármű tulajdonosára, illetve
üzembentartójára.

A fizető parkolóhelyek igénybevétele
2.§
(1) A fizető parkolóhelyeket munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között (továbbiakban: üzemeltetési idő) díj
ellenében lehet igénybe venni (továbbiakban: várakozási díj).
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(2) A várakozási díjfizetési kötelezettség automata jegykiadóból váltott jeggyel, mobilparkolással, üzemeltetőtől
gépjármű forgalmi rendszámára szóló parkolási bérlettel vagy parkolási engedéllyel teljesíthető.
(3) Az (1) bekezdés szerinti időszakon kívül a fizető parkolóhelyek használata díjmentes.
(4) A várakozási díjakat, a bérletek díját valamint a jogosulatlan használatért fizetendő pótdíj mértékét e rendelet
2. melléklete tartalmazza.
(5) A várakozási díjat a jármű tényleges várakozási idejére, de legalább 30 percre előre kell megfizetni. A
várakozási időtartam meghosszabbítása csak új parkoló jegy váltásával történhet.
(6) A megváltott parkolójegy csak a megváltás napjára a rajta feltüntetett időtartamra, a bérlet pedig a rajta
feltüntetett korlátozásokkal érvényes.
(7) A várakozási díj a gépjármű őrzését vagy más szolgáltatás nyújtását nem foglalja magában.
(8) Parkolójegy vagy parkolási bérlet nélkül a parkolóban várakozni tilos.
(9) A megváltott jegyet vagy bérletet, valamint a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványát a jármű szélvédőjén
belül, kívülről is olvasható módon kell elhelyezni, a parkoló elhagyásáig meg kell őrizni és azt az ellenőrzésre
jogosult kérésére fel kell mutatni.

3.§
(1) Díjmentesen használhatják a fizető parkolóhelyeket:
a) a rendőrség, a tűzoltóság, a mentők és az orvosi ügyelet járművei;
b) a közüzemi szolgáltatást ellátó szervezetek járművei munka-, illetve szolgáltatás- végzése, a hibaelhárítás
szükséges idejére (indokoltság esetén a megkülönböztető jelzőlámpát is működtetve).
(2) A fizető parkolók átmeneti vagy egyéb célú igénybevételét a polgármester a közterület-használatról szóló rendelet
szabályai szerint engedélyezheti.
(3)

Bérlet
4. §
(1) A járművek tulajdonosai, üzembentartói a parkolóhelyek rendszeres használata céljából havi és éves parkolási
bérletet válthatnak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bérletek nem jogosítanak a Hivatal udvarában történő várakozásra.
(3) A tamási 350 és 357 hrsz alatti területeken található üzletházak üzemeltetője 30 db éves bérlet díjmentes
igénybevételére tarthat igényt, amelynek felhasználása a gépjármű forgalmi rendszámának feltüntetéséhez kötött.

A fizető parkolóhelyek üzemeltetése
5. §
(1) A rendelt hatálya alá tartozó fizető-parkoló rendszert az Építő-és Városüzemeltető Kft. üzemelteti.
(2) Az üzemeltető a gondoskodik a fizető parkolóhelyek fenntartásáról, mozgásukban korlátozott személyek részére
várakozó helyek kialakításáról, beszedi a várakozási díjakat és szabálytalan parkolás esetén a pótdíjakat.

Ellenőrzés
6. §
(1) A parkolóhelyek e rendelet szerinti igénybevételét az üzemeltető arcképes igazolvánnyal rendelkező megbízottja
és a közterület-felügyelő ellenőrzi. A jogosulatlan parkolás tényét az ellenőrzést végző fotóval rögzíti.
(2) A várakozási díjon felül a mellékletben meghatározott mértékű pótdíjat köteles fizetni, aki
a) a parkolási díjat a várakozás megkezdésekor nem fizette meg, illetve az üzemeltetési időben díjfizetés
nélkül várakozik,
b) ellenőrzésre alkalmatlan jegyet vagy bérletet használ.
(3) Amennyiben az ellenőrzés megállapítja, hogy a gépjármű a parkolójegyen feltüntetett időt túllépve is a
parkolóban várakozik, a 2. melléklet szerinti pótdíjat kell megfizetni.
(4) Mentesül a pótdíj megfizetése alól, aki díjmentességre vonatkozó engedély vagy érvényes parkoló jegyet, bérletet
az üzemeltetőnek 8 napon belül bemutatja.

A Hivatal udvarának használatára vonatkozó rendelkezések
7. §
(1) A rendelet 1. §-ában hivatkozott, a Hivatal épülete udvarának bekerített része és a „behajtani tilos” táblával
ellátott területe, valamint a Városi Művelődési Központ és a Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti
Gyűjtemény intézményegységek közös udvara magánterület, így ott parkolni tilos.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a Hivatalnál alkalmazásban álló, valamint az (1) bekezdésben
foglalt intézményeknél dolgozókra, a képviselő-testület és a képviselő-testület mellett működő bizottsági tagokra,
Tamási Város Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában álló gazdasági társaságok
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dolgozóira, valamint az önkormányzat fenntartásában levő intézmények vezetőire, akik részére sorszámmal
ellátott parkolási engedély kerül kiadásra.
(3) Jelen §-ban foglaltak betartásáról a közterület-felügyelő köteles gondoskodni. A közterület-felügyelő a (3)
bekezdésben felsorolt személyekről nyilvántartást köteles vezetni, melyet rendszeresen aktualizálnia kell.

Vegyes, záró rendelkezések
8.§
(1) Ez a rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a fizető parkolás rendjéről szóló
12/2004. (VI. 6.) önkormányzati rendelet.
(2) Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendeletének 1. §-a
kiegészül az alábbi d) ponttal:
(„(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a
…..”)

d) a fizető parkolás rendjéről és díjáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott fizető parkolóhelyeket a rendeltetésétől eltérő célra veszi igénybe, illetve a járművek parkolását egyéb módon zavarja
vagy akadályozza.
Porga Ferenc
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve:
Tamási, 2017. április 27. napján
Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző
1. melléklet: a 14/2017. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelethez:
Várakozási díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek
parkolóhelyek
száma (db.)

hrsz

1. Spar üzletház környezete

37

337/1, 355

2. Kormányhivatal előtti terület
Kormányhivatal-Dám üzletház
3.
közötti terület
Dám üzletház Szabadság utca
4.
felőli oldalán található terület
Dám üzletház Bezerédj utca
5.
oldalán található terület
6. Kossuth Lajos tér

24

356

25

356

12

732/5

15

372

79

303, 844

2. melléklet: a 14/2017. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelethez:
A fizető parkolóhelyeken alkalmazandó várakozási díjak, bérletek díja, a jogosulatlan használatért
fizetendő pótdíj mértéke
Várakozási díj mértéke:
Az 1. számú mellékelt 1-5. pont szerinti fizető parkolóhelyek esetében:
járművenként és óránként
első óra ingyenes
az követően 150,- Ft
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Az 1. számú mellékelt 6. pont szerinti fizető parkolóhelyek esteében:
járművenként és óránként
150,- Ft

Autóbusz és járműszerelvény (KRESZ 1.sz. függelék II/p.) esetén annyiszor kell a kívánt időre
parkolójegyet váltani, amennyi parkolóhelyet a jármű (-szerelvény) elfoglal.
Bérletek díja:
havi bérlet
éves bérlet

5.000,- Ft
50.000,- Ft

A havi és éves bérlet váltásakor kedvezményre jogosultak az 1. számú melléklet 6. pont szerinti fizető parkolóhelyek
közvetlen környezetében bejelentett telephelyet (amely lehet székhely is) üzemeltető (működtető) egyéni és társas
vállalkozók, akik az ingatlant tulajdonosként, vagy bérlőként használják (Kedvezményes bérlet)
Kedvezményes bérlet díja:

havi bérlet
éves bérlet

3.750,- Ft
37.500,- Ft

Pótdíj mértéke:

A pótdíj járművenként és alkalmanként amennyiben az érintett kettő 1.500,- Ft
munkanapon belül megfizeti.
A kettő munkanapon belül történő mulasztás esetén
munkanaponként további
500,- Ft-tal növekszik
***

Impresszum:
Tamási Közlöny
Tamási Város Önkormányzatának Hivatalos Lapja, a 19/2014. (XI 28.) számú rendelet
31. § (3) bekezdése alapján.
Kiadja: Tamási Közös Önkormányzati Hivatal
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