TAMÁSI KÖZLÖNY

2017. október 26.

VIII. évfolyam 9. szám

TARTALOM
Határozatok ............................................................................1. oldal
Rendeletek ...............................................................................7. oldal
___________________________________

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. október 13-án megtartott rendkívüli
képviselő-testületi ülésének határozatai:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 216/2017. (X. 13.) számú
határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
a) kifejezi telekalakítással vegyes vételi szándékát a tamási 01031/5 hrsz
alatti ingatlan megosztásából keletkező 2472 m2 nagyságú tamási 01031/7
hrsz alatti ingatlan vonatkozásában;
b) a tamási 01031/7 hrsz alatti ingatlanra vonatkozóan 200,- Ft/m2, összesen
494.400,- (azaz négyszázkilencvennégyezer-négyszáz) Ft vételi árat ajánl;
c) az ingatlant a Tamási Város Önkormányzata által elnyert TOP-1.2.1-15TL1-2016-00013 azonosító számú Tamási város fenntartható ökoturisztikai
fejlesztése
elnevezésű
pályázatban
szereplő
„Ökoturisztikai
Látogatóközpont” megépítéséhez és működéséhez kívánja igénybe venni;
d) vállalja a telekalakítással, a szakértői vélemény elkészítésével és a
tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésével kapcsolatos
költségeket.

Határidő: határozat megküldésére azonnal, egyébként értelemszerűen
Felelős:
a polgármester
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 217/2017. (X. 13.) számú
határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Tamási Közös Vízés Csatornamű Kft. egyedüli tagja dönt a társaság törzstőkéjének 243.740.000,Ft összegről 228.740.000,- Ft összeggel 15.000.000,- Ft összegre történő
leszállításáról.
A tőkeleszállítás eredményeként Tamási Város Önkormányzata (7090 Tamási,
Szabadság utca 46-48.) tag törzsbetétje 15.000.000,- Ft összegre kerül
csökkentésre.
A tőkecsökkentés a társaság korábbi tagjai részére történt törvényen alapuló
ingyenes vagyonátadás miatt történik.
Továbbá felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős:
a polgármester
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. október 25-én megtartott munkaterv
szerinti képviselő-testületi ülésének határozatai:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 218/2017. (X. 25.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 132/2016. (VIII. 18.), a 220/2016. (XII. 21.),
a 146/2017. (VI. 9.), a 158/2017. (VI. 28.), a 172/2017. (VIII. 31.); a 192. és a 195/2017. (IX.
11.), valamint a 201.; a 202.; a 208.; a 209.; a 210.; a 211.; a 212. és a 215/2017. (IX. 27.) számú
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját
elfogadja.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 219/2017. (X. 25.) 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 220/2017. (X. 25.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a képviselő-testület feladat- és
hatásköréből a polgármesterre átruházott szociális feladatok ellátásáról szóló 2017. évi
beszámolót és azt elfogadja.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 221/2017. (X. 25.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete

1.
2.

3.
4.
5.

megtárgyalta a Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/824-1/2017 iktatószámú
törvényességi felhívását, s azt tudomásul veszi,
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) f) pontja alapján a Tamási
Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének Beréti-Stier Mártát bízza meg 2017.
szeptember 1. napjától 2022. augusztus 15. napjáig terjedő időtartamra,
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (6) b)
pontja alapján közalkalmazotti jogviszonyát határozatlan időtartamban állapítja meg,
az intézményvezető, mint magasabb vezető, vezetői pótlékát 60 %-ban állapítja meg;
utasítja a polgármestert, hogy a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg.

Határidő:
A Tolna Megyei Kormányhivatal értesítésére: november 15.
Felelős:
a polgármester
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 222/2017. (X. 25.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
e) egyetért azon fejlesztéssel, amelynek eredményeként a tamási 401 hrsz alatt a Pécsi
Egyházmegye fenntartásában működő Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium,
Kollégium, Általános Iskola és Óvoda intézmény általános iskola elhelyezésére alkalmassá
váljon és egy mai kor követelményeinek megfelelő funkciókkal bővüljön, az ezzel
kapcsolatos Katolikus Oktatási Negyed koncepciót támogatja;
f)

a fejlesztésre vonatkozóan a Pécsi Egyházmegyével a mellékelt együttműködési
megállapodást köti, amelynek aláírására felhatalmazza a polgármestert;

g) az a) pontban foglalt fejlesztéshez szükséges következő ingatlanokat megvásárolja az alábbi
vételáron:
- tamási 395 hrsz
6.000.000,- Ft
- tamási 418/1 hrsz
5.000.000,- Ft
- tamási 418/2 hrsz
300.000,- Ft
Az adásvételi szerződések megkötésére felhatalmazza a polgármestert.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 223/2017. (X. 25.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2017. évi környezeti állapotjelentését,
illetve a környezetvédelmi cselekvési program értékelését elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról a megyei szintű
tervek jóváhagyását követően gondoskodjon.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Porga Ferenc polgármester.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 224/2017. (X. 25.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1.
a Tamási Városért Közalapítvány részére 1.000.000 Ft összegű támogatást biztosít,
amelyet a közalapítvány a szállásadók elektronikus vendégkönyv használatának biztosításához
szükséges informatikai eszköz beszerzés támogatására használhat fel a következő feltételekkel:
- egy szálláshely egy alkalommal legfeljebb 10.000,- Ft támogatásban részesülhet;
- három éven belül hasonló támogatás nem állapítható meg ugyanazon szálláshely
vonatkozásában;
- pályázónak ne álljon fenn az önkormányzat felé adótartozása.
2.

felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat részletes feltételeit készítse elő a közalapítvány részére;

3.
a Közalapítvány a támogatási összeggel legkésőbb 2018. december 31. napjáig köteles
elszámolni;
4.

felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

a polgármester és a jegyző
Felelős:
Határidő: 2017. november 15.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 225/2017. (X. 25.)
számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
− a 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően a
Tamásiban található közterületek adatait az alábbiak szerint pontosítja:
Az alábbi közterületek kerülnek megszűntetésre a nyilvántartásból:
•
Alsócseringát
•
Felsőcseringát
•
Vadkerti erdészház
•
Ujtelep
A következő közterületeknél javításra kerül sor az alábbiak szerint:
A jelenlegi állapot:
Közterület neve
Adorjánpuszta
Adorjánújtelep
Cseringát
Csollányospuszta
Erdőrész
Fornádpuszta
Gonozdpuszta
Kecsegepuszta
Kosba
Kobakhegy
Kishenye
Leokádipuszta
Öreghenye
Rácvölgy
Rácvölgyi
Szarkahegy
Tuskós
Újvárhegy
Várhegy
Vasuti őrház

jellege
--------------------------------------------------------erdészlak
---------------------

Javított forma:
Közterület neve
Adorján
Adorjánújtelep
utca
Cseringát
Csollányos
Erdőrész
Fornád
Gonozd
Kecsege
Kosba
Kobakhegy
Kishenye
Leokádi
Öreghenye
Rácvölgy
Rácvölgyi erdészlak
Szarkahegy
Tuskós
Újvárhegy
Várhegy
Vasúti őrház

jellege
puszta
utca
puszta
utca
puszta
puszta
puszta
utca
utca
utca
puszta
utca
utca
sor
utca
utca
utca
utca
sor

−

felkéri a jegyzőt, hogy a változások átvezetéséről intézkedjen.

Határidő: a 2. pont esetén 30 nap
Felelős: jegyző

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 226/2017. (X. 25.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
−
dönt arról, hogy a Fő utca 41.-75. szakaszon, valamint a Rácvölgy 10-22. közötti húzódó
árokszakasz funkcióját nem megfelelően ellátó bejáró hídjainak cseréjét, új bejáró építését
valamit ezzel járó 2.000.000 Ft-os többletköltséget a 2017. évi költségvetés terhére vállalja,
−
felhatalmazza a polgármestert a szükséges anyagbeszerzés valamint kivitelezési munkák
megrendelésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 227/2017. (X. 25.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy
−

a 0687/94 hrsz-ú ingatlanból kb. 199 m2-t 76.615.-Ft-os áron megvásárolja,

−

0687/92 hrsz-ú ingatlan ½ tulajdoni hányadát 400.000 Ft-os vételáron megvásárolja,

−

0687/92 hrsz-ú ingatlan ½ tulajdoni hányadát a tulajdonában álló 3887/2, 3901/2, 3902,
3903 helyrajzi számú ingatlanokra elcseréli,

−

felhatalmazza a Jegyzőt hogy a telekalakítást illetve telekcserét követően módosítsa a
vagyonrendeletet,

−

vállalja az adásvételi szerződés megkötésével illetve telekalakítással kapcsolatosan
keletkező költségeket,

−

felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Határidő: 60 nap
Felelős: polgármester
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 228/2017. (X. 25.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1.
Tamási Város Önkormányzata és az Antenna Hungária Zrt
szándéknyilatkozatot írnak alá LoRa hálózat kiépítésével kapcsolatban;
2.

együttműködési

hozzájárul az együttműködéssel kapcsolatos feladatok ellátáshoz, eljárások lefolytatásához,
nyilatkozatok aláírásához.

Határidő:
Felelős:

30 nap
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 229/2017. (X. 26.) számú határozata:

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-tetülete
a)
a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a mellékelt módosító okirat szerint
módosítja,
b)
felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, s
felkéri, hogy a törzskönyvezéshez szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé
tegye meg.
Határidő: 2017. november 3.
Felelős: a polgármester
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 230/2017. (X. 26.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1.
Tamási Város Önkormányzata és Dombóvár Város Önkormányzata között létrejövő a
„Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében” című
TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 azonosító számú projektben vállalt feladatok átadásáról és
átvételéről szóló megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja,
2.
-TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 „Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár
városok környezetében” pályázat Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Módosítását a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja,
3.
-felhatalmazza a polgármester a vonatkozó dokumentumok aláírására.
Határidő: október 31.
Felelős:
a polgármester
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 231/2017. (X. 25.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.
megtárgyalta a Rászoruló Gyermekekért Alapítvány alapító okiratainak módosítását és a
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja,
2.
felkéri a jegyzőt, hogy kezdeményezze a változás átvezetését a Szekszárdi Törvényszéknél,
3.
felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban szereplő dokumentum aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester és a jegyző
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 232/2017. (X. 25.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
−

dönt arról, hogy az 1956-os eseményeknek emléket állító műalkotások környezetét szilárd
burkolattal látja el, a kivitelezéssel járó 700.000.- Ft-os költséget a 2017. évi költségvetés
terhére vállalja,

−

felhatalmazza a polgármestert a szükséges kivitelezési munka megrendelésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 233/2017. (X. 25.) számú határozata:

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1.

az 1882/82 helyrajzi számú területen a KKKL típusú 22kV-os kapcsoló létesítéséhez
kapcsolódó költséget – hozzávetőlegesen 5.047,2 EUR + ÁFA, azaz 1.564.632 Ft + ÁFA vállalja.

2.

hozzájárul a megrendelő aláírásához, továbbá a kivitelezéssel kapcsolatos nyilatkozatok
kiadásához, szerződések megkötéséhez.

Határidő:
Felelős:

30 nap
a polgármester

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2017. (X. 26.)
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 4.624.848 E Ft-ra,
aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 2.385.336 E Ft-ra,
ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 2.239.512E Ft-ra,
b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 4.940.668 E Ft-ra,
ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 2.245.079 E Ft-ra,
bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 2.695.589 E Ft-ra,
ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 140.257 E Ft-ra,
cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 456.077 E Ft-ra,
g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 4.986.282 E Ft-ra,
h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 4.986.282 E Ft-ra módosul.
2. §
A Ktr. 9. § (1) bekezdés
b) pontjában írt általános tartalék 489 E Ft-ra,
c) pontjában írt céltartalék összege 10.343 E Ft-ra módosul, melyből a

6) alpontban szereplő, pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással feltüntetett
összeg 8.244 E Ft-ra módosul.
3. §.
(1)
(2)
(3)
(4)

A Ktr. 1.-3. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-3. számú mellékletei lépnek.
A Ktr. 8.-9. számú mellékletei helyébe e rendelet 4.-5. számú mellékletei lépnek.
A Ktr. 11. számú mellékletei helyébe e rendelet 6. számú mellékletei lépnek,
A Ktr. 13.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 7.-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. október 26. napján.
Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző
TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2017. (X. 26.)
önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 16/1991. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 37.§ d) pontjában továbbá
38.§ b) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének
Pénzügyi, Városfejlesztési és Idegenforgalmi valamint Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével – a
következőket rendeli el:
1. §
A helyi adókról szóló 16/1991. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) az alábbi
13/A-13/D. §-kal egészül ki:
„Elektronikus vendégkönyv kötelező használata
13/A. §
(1) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett a tevékenysége során köteles elektronikus vendégkönyvet
vezetni.
(2) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett a tevékenysége során az elektronikus vendégkönyv
vezetési kötelezettségét kizárólag az önkormányzat vagy azzal szerződéses viszonyban álló szolgáltató
által üzemeltetett, elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítással működő elektronikus
rendszerben (a továbbiakban: Rendszer) teljesítheti.
(3) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett köteles a szálláshelyet a Rendszerben az abban kötelezően
előírt adattartalommal:
a) legkésőbb a jelen Rendelet hatályba lépését követő 30 napon belül regisztrálni,

b) újonnan engedélyezett szálláshely esetében az első adóköteles vendégéjszaka rögzítését
megelőző napon regisztrálni,
c) a szálláshellyel kapcsolatos minden változást a változás hatálynapjától számított 8 napon
belül az önkormányzati adóhatóságnál lejelenteni,
d) a Rendszer dokumentációjában leírtak szerint az adatközlést folyamatosan végrehajtani,
e) a Rendszerben elérhető elektronikus vendégkönyvét folyamatosan és naprakészen, a
mentességeket is nyilván tartva vezetni,
f) a mentességek fennállását kétséget kizáróan igazoló okiratokat a felhasználástól számított 5
éven át megőrizni,
g) az önkormányzat által meghatározott, egyedi azonosítóval ellátott eszköz (karszalag vagy
kártya) egyedi azonosító adatait a vendég érkezésekor a Rendszerben rögzíteni és az egyedi
azonosítóval ellátott eszközt a vendégnek használatra átadni,
h) a havi bevallásnak minősülő havi zárást elvégezni és azt postai úton vagy a Rendszeren belül
elektronikusan feladni,
i) az éves bevallásnak minősülő éves zárást elvégezni és azt postai úton vagy a Rendszeren
belül elektronikusan feladni,
j) a Rendszerben az adóalanyt a szálláshelyre érkezését követő legfeljebb 12 órán belül a
vendégkönyvben rögzíteni.
(4) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett adatszolgáltatási kötelezettségét a Rendszerben
meghatározott tartalommal és formában, és az ott meghatározott módon köteles teljesíteni.
13/B. §
(1) Az önkormányzati adóhatóság a szállásadó idegenforgalmi adó helyszíni ellenőrzése során a vendégek
indokolatlan zavarása nélkül ellenőrizheti a szálláshely kihasználtságát, betekinthet a szállásadó
könyvelésébe, ügyviteli és szállás foglalási rendszerébe, ide értve a Rendszert is, valamint a szálláshely
foglalási, a könyvelési adatokból és bizonylatokból másolatot kérhet.
(2) Amennyiben a szállásadó vagy a képviseletében eljárni jogosult a helyszíni ellenőrzés során a
szálláshely bármely területi egységét nem mutatja be az ellenőrnek, úgy azt a területi egységet az
idegenforgalmi adó megfizetése szempontjából foglaltnak kell tekinteni és azután a szállásadó köteles az
idegenforgalmi adót megfizetni.
13/C.§
(1) A Rendszer bármely ok miatt fennálló elérhetetlensége esetén a szállásadó köteles papíralapú
nyilvántartást vezetni és az abban rögzített adatokat késedelem nélkül a Rendszerben rögzíteni a
Rendszer elérhetőségének helyreállítását követően.
(2) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett az önkormányzati adóhatóságtól az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon kérheti az e rendeletben meghatározott Rendszer használata alóli egyedi
felmentést (a továbbiakban: egyedi mentesítés), amennyiben az általa üzemeltetett szállás üzemeltetési
helye olyan helyen található, ahol az e rendelet szerinti adatkapcsolat létesítéséhez szükséges
elektronikus hírközlő hálózat önhibáján kívül nem áll rendelkezésre, és az elektronikus hírközlő hálózat
elérése más külső antennával vagy egyéb műszaki megoldás alkalmazásával vagy a rendelet területi
hatálya alatt más helyszínen sem biztosítható, illetve az aránytalan terhet jelent az adóalany számára.
(3) A kérelem benyújtása, illetve az egyedi mentesítés megadása nem érinti az idegenforgalmi adó
beszedésére kötelezett azon kötelezettségét, a rendeletben előírt adó beszedési és befizetési
kötelezettségét teljesítse.
(4) A kérelemben meg kell jelölni
a) a pénzátvételi hely (a szálláshely üzemeltetésének helyszíne) adatait:
aa) település megnevezése,
bb) közterület neve,
cc) házszám, ennek hiányában helyrajzi szám, és
b) azt, hogy az üzemeltető rendelkezésére álló adatok, információk szerint mikortól és milyen okból
nem érhető el az elektronikus hírközlési szolgáltatás.

(5) Az egyedi mentesítést az önkormányzati adóhatóság megadja, amennyiben a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) szakhatósági állásfoglalása alapján az elektronikus
hírközlő hálózat a kérelemben megjelölt helyen és a rendelet területi hatálya alatt más helyszínen sem
érhető el, és az elektronikus hírközlő hálózat elérése külső antennával vagy egyéb műszaki megoldás
alkalmazásával sem biztosítható, vagy az aránytalan terhet jelent az adóalany számára.
(6) Az egyedi mentesítés iránti kérelem újból benyújtható az egyedi mentesítés lejáratát megelőzően. Ebben
az esetben az (1)-(5) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
(7) A kérelem benyújtása és a kérelem tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedése közötti időszakban,
továbbá az egyedi mentesítés időtartama alatt a szállásadó a rendeletben foglaltak megfelelő
alkalmazásával adatszolgáltatási és bevallási kötelezettségének havonta, a tárgyhónapot követő hónap
15. napjáig papír alapú bevallásban tesz eleget.
(8) Amennyiben az önkormányzati adóhatóság az NMHH szakhatósági állásfoglalása alapján megállapítja,
hogy az elektronikus hírközlő hálózat az (7) bekezdésben meghatározott időtartam alatt elérhetővé vált,
az adóhatóság az egyedi mentesítést visszavonja az erről szóló határozat jogerőre emelkedésének
napjával.
(9) Az egyedi mentesítés az adóév végéig érvényes.
13/D.§
(1) Az adóbeszedésre kötelezett a Rendszeren belüli havi zárás elvégzésével az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 19. § (1) alapján bevallásának benyújtásával egyben bejelenti
adóbefizetési kötelezettségét is.
(2) A Rendszerben elvégzett havi zárással az adóbeszedésre kötelezett eleget tesz az Art. 32. § (4)
bekezdésében meghatározott kötelezettségének.
(3) Az adóalany által megfizetett adót az adóbeszedésre kötelezett a Rendszerben elvégzett havi zárást
követően a Rendszer által elkészített bevallás alapján, a tárgyhót követő hó 15. napjáig kell az
önkormányzati adóhatósághoz befizetni.
(4) Amennyiben az adóalany az elektronikus vendégkönyvet engedély nélkül nem használja vagy az
elektronikus vendégkönyv vezetési kötelezettségének teljes körűen nem tesz eleget, azzal adóbevallási
kötelezettségének nem teljesíti, az önkormányzati adóhatóság az Art-ban meghatározott
jogkövetkezményeket alkalmazza.”
2. §
Ez a rendelet 2017. december 1. napján lép hatályba.

Porga Ferenc
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve:
Tamási, 2017. október 26. napján

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2017. (X. 26.)
önkormányzati rendelete
a szálláshelyek akadálymentesítésének támogatásáról szóló 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) 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. §
Hatályát veszti a szálláshelyek akadálymentesítésének támogatásáról szóló 17/2016. (VI. 30.)
önkormányzati rendelet.
2. §
Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Porga Ferenc
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve:
Tamási, 2017. október 26. napján.

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző
TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2017. (X. 26.)
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.)
6.§ helyébe a következő lép:
„6.§ (1) Tamási város közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás végzésére kizárólagosan
jogosult – az önkormányzat által megbízott – közszolgáltató a VERTIKÁL-Alisca terra Konzorcium –

Közszolgáltató Konzorciumvezető: VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.,
(e rendeletben: közszolgáltató).”
2.§
Az Ör. 7.§ (2) bekezdésében szereplő „legkevesebb 70 liter űrtartalmú” szövegrész helyébe „legkevesebb 50
liter űrtartalmú” szövegrész lép.

3.§
Az Ör. 1. számú melléklet I. és II. pontja helyébe jelen rendelet 1. mellékletében szereplő I. és II. pont lép.
4. §
Ez a rendelet 2017. november 1. napján hatályba.

Porga Ferenc
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve:
Tamási, 2017. október 26.
Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

1. melléklet a 29/2017. (X. 26.) önkormányzati
rendelethez
I. A városi rendszeres települési szilárd
hulladékszállításba bekapcsolt utcák jegyzéke:
Adorján-újtelep
Adorján puszta
Ady E. u.
Alma sor
Aradi u.
Arany János u.
Árpád u.
Bajcsy Zs. u.
Bajza u.
Bartók Béla u.
Báthori u.
Batthyány u.
Béke u.
Belátó u.
Bem u.
Bercsényi u.
Béri Balogh Ádám u.
Bethlen G. u.
Bezerédj u.
Bocskai köz
Czuczor u.
Csokonai u.
Csortos Gy. u.

Csollányos pta
Damjanich u.
Deák F. u.
Dobó I. u.
Dózsa Gy. u.
Eötvös u.
Építők u.
Erdősor
Erdőrész u.
Erkel F. u.
Fenyves u.
Fő u.
Gábor Áron u.
Garai u.
Gárdonyi u.
Hámán Kató u.
Hársfa u.
Honvéd u.
Hunyadi tér
Hunyadi u.
Illyés Gy. u.
Jókai u.
József A. lakótelep
Kamilla u.
Károlyi Mihály u.
Kinizsi u.
Kisfaludy u.
Kishenye
Klapka u.

Kodály Z. u.
Koppány part
Kosba
Kossuth tér
Kölcsey u.
Könyves Kálmán u.
Landler J. u.
Liget u.
Liliom u.
Liszt F. u.
Mátyás király u.
Mező u.
Miklósvár u.
Mikszáth K. u.
Móra F. u.
Móricz Zs. ltp.
Nyírfa sor
Öreghenye
Páva u.
Perczel M. u.
Petőfi u.
Piactér
Pipacs u.
Rácvölgy
Rákóczi u.
Rózsa u.
Sport u.
Szabadság u.
Szarkahegy
Százszorszép u.
Széchenyi u.
Szemere B. u.
Szemcse puszta
Szent István u.
Szentmárton u.
Szurokhegy
Toldi u.
Tompa M. u.
Tóvölgy u.
Tuskós
Újvárhegy
Vadaskerti u.
Vágóhíd u.
Várhegy u.
Vas Gereben u.
Vasút u.
Veres Péter u.
Vörösmarty u.
Wesselényi u.
Zrínyi u.

II. Települési szilárd hulladék ürítési, elszállítási ütemezése
Építők útja

1

Adorján-újtelep

Ürítés
gyakorisága/hét
1

Erdőrész u.

1

Adorján-puszta

1

Erdősor u.

1

Ady E. u.

1

Erkel F. u.

1

Alma sor

1

Fenyves u.

1

Aradi u.

1

Fornád pta.

1

Arany J. u.

1

Fő u. 1. (iskola)

2

Árpád u.

1

Fő u.

1

Bajcsy Zs. E. u.

1

Gábor Á. u.

1

Bajza u.

1

Garay u.

1

Bartók B. u.

1

Gárdonyi G. u. 22-28.

2

Báthori u.

1

Gárdonyi u. többi része

1

Batthyány u.

1

Gím u.

1 (szezon.idő)

Béke u.

1

Belátó u.

1

Hámán K. u.

1

Bem J. u.

1

Hársfa u.

1

Bercsényi u.

1

Honvéd u.

1

Béri B. Á. u.

1

Hóvirág u.

1 (szezon.idő)

Béri B. Á. u. (óvoda)

2

Hunyadi tér

1

Bethlen G. u.

1

Hunyadi u.

1

Bezerédj u.

1

Illyés Gy. u.

1

Bezerédj u.1.(gimnázium)

2

Jókai M. u.

1

Bocskai köz

1

József A. ltp.

2

Boróka u.

1 (szezon.idő)

Kamilla u.

1

Csokonai M. u.

1

Károlyi M. u.

1

Csortos Gy. u.

1

Kecsege pta.

1

Csollányos pta

1

Kinizsi P. u.

1

Czuczor G. u.

1

Kisfaludy u.

1

Dám u.

1 (szezon.idő)

Kishenye

1

Damjanich u.

1

Deák F. u.

1

Klapka M. u.

1

Deák F. u. 2-10.

2

Kodály Z. u.

1

Dobó I. u.

1

Kosba

1

Dózsa Gy. u. 64-68.

2

Kossuth L. tér

1(kiv. intézm.)

Dózsa Gy. u. 92-től

2

Kölcsey F. u.

1

Dózsa Gy. u. 121-től

2

Könyves K. u.

1

Dózsa Gy. u. többi része

1

Landler J. u.

1

Eötvös J. u.

1

Liget u.

1

Liliom u.

1

Utcanév

15
Liszt F. u.

1

Várhegy u.

1

Mátyás Kir. u.

1

Vass Gereben u.

1

Mező u.

1

Vasút u.

2 (lakóház: 1)

Miklósvár

1

Veres P. u.

1

Mikszáth K. u.

1

Völgy u.

1 (nyáron)

Móra F. u.

1

Vörösmarty M.u.

1

Móricz Zs. ltp.

2

Wesselényi M. u.

1

Nyírfa sor

2

Zrínyi M. u. 1-3., 14 – 16.

1

Öreghenye

1

Zrínyi M. u. 2-12., 18 -28.

2

Páva u.

1

Perczel M. u.

1

Petőfi S. u.

1

Pipacs u.

1

Rácvölgy

1

Rákóczi F. u.

1

Rózsa u.

1

Sport u.

1

Szabadság u. 72-84., 65., 68.
1
– 70., 95. – 105.
Szabadság u. többi része

2

Szarkahegy u.

1

Százszorszép u.

1

Széchenyi u.

1

Szemere B. u.

1

Szemcse puszta

1

Szent István u.

1

Szent Márton u.

1

Szurokhegy

1

Termál u.

1 (szezon.idő)

Toldi M. u.

1

Tompa M. u.

1

Tóvölgy u.

1

Tölgyfa u.

1 (szezon.idő)

Tuskós

1

Újvárhegy

1

Üdülő u.

1 (szezon.idő)

Vadaskert u.

1

Vágóhíd u.

1
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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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