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___________________________________ 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. május 12-én megtartott 
rendkívüli képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 61/2010. (V. 12.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. § (11) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy 
1. a Pári Tagóvodában a 2010/2011-es nevelési évvel kezdıdıen egységes óvoda-bölcsıde 

létrehozására kerüljön sor, amennyiben a tagóvoda vezetıje a személyi feltételek 
meglétét igazoló dokumentumokat 2010. május 31. napjáig benyújtja, és a tárgyi 
feltételeket június 30. napjáig maradéktalanul biztosítja,  

2. dönt arról, hogy 1. pontban foglalt változásokra tekintettel a TONI alapító okiratát 2010. 
július hónapjában módosítja. 

 
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. május 26-án megtartott 
munkaterv szerinti nyilvános képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 62/2010. (V. 26.) számú határozata: 
 

2010. június 1.              II. évfolyam 5. szám 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 39/2010. (III. 31.), valamint a 42., a 44.; 
az 51. és az 53 /2010. (IV. 28.) számú lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok 
végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja.   
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 63/2010. (V. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Rendırkapitányság munkájáról, a 
közrend, közbiztonság helyzetérıl szóló 2009. évi beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.  

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 64/2010. (V. 26.) számú határozata: 
 
1. Tamási Város Önkormányzat Képviselı-testülete KEOP pályázati támogatással 

szennyvízberuházást valósít meg. 

2. A Képviselı testület a tervezett hiányzó forrás önerejét víziközmő-társulat 
létrehozásával biztosítja. 

3. A Képviselı-testület az önerı és a beruházással érintett terület ingatlan számát 
figyelembe véve, az egy érdekeltségi egységre / vízfogyasztó háztartás, ill. beépíthetı 
telek / jutó hozzájárulás összegét 251.000,-Ft-ban javasolja megállapítani a lakosság 
és jogi személy részére ill. intézmény esetében egyaránt. 

4. A Képviselı testület javasolja, hogy kedvezményes 830 lakás-elı takarékossági 
szerzıdés megkötése esetén, a fizetendı hozzájárulás 74 hónapon át havi 2.520,-
Ft/hó/egység összesen: 186.480,-Ft/egység legyen maximum. 

5. A társulat létrehozásának ösztönzése érdekében, valamint az „ÖNERİT” biztosító 
visszavonhatatlan hitelígérvény fedezetének biztosítása érdekében a lakosságot érintı 
számlanyitási díj és elsı havi díjat az Önkormányzat megelılegezi, és a forrást 2010. 
évi költségvetése terhére biztosítja. (3.675,-Ft +2.520,-Ft = 6.195,-Ft/ LTP egység). 

6. A Képviselı-testület az érdekeltségi egység, és a hozzájárulás meghatározása során az 
alábbiakat javasolja: 

- természetes személyek esetén egy lakás, családi ház, egy beépítetlen terület /telek, 
amelyre építési engedély kiadható/ egy egységnek minısüljön 

- jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok esetében 
minden megkezdett 450 l/nap vízfogyasztás egy-egységnek minısüljön 

7. A Képviselı-testület a Társulat Elıkészítı és Szervezı Bizottság tagjaként az alábbi 
települési önkormányzati képviselıt delegálja: 

 1.) Balassa Zoltán (7090 Tamási, Páva u. 5.)  
 2.) Pécsi Gábor (7090 Tamási, Csortos Gy. u. 27.) 

3.) Széles András (7090 Tamási, Fenyves u. 5.)  

8. A Képviselı-testület a Társulat szervezési feladatainak elvégzésére, a jogi háttér 
biztosítására a cégbírósági bejegyzésig és az ahhoz kapcsolódó lakás-takarékpénztári 
szerzıdések megkötésére megbízza az N-Alexander Kft-t /3530 Miskolc, Széchenyi 
u. 64 sz. II/2./. 

9. A Képviselı-testület a megbízási szerzıdés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 



 3 

Határidı: 2010. június 30. illetve folyamatos 
Felelıs: a polgármester 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 65/2010. (V. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tamási és Környéke Oktatási és 
Nevelési Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2009. évi munkájáról szóló 
mőködését megtárgyalta és azt elfogadja.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: fıigazgató 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 66/2010. (V. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az Építı és Városüzemeltetı 
Kft. munkájáról, a 2009. évi gazdálkodásáról, a 2009. évi lakásgazdálkodásáról szóló 
beszámolót, valamint a mérlegbeszámolót és azt elfogadja. 
 
Felelıs: az ügyvezetı 
Határidı: azonnal 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 67/2010. (V. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Tamási Innovációs 
Központ Nkft. munkájáról és 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a 
mérlegbeszámolót és azt elfogadja. 
 
Felelıs: az ügyvezetı 
Határidı: azonnal  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 68/2010. (V. 26.) számú határozata: 
 
1. Ta

mási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 
és mőködésük feltételeirıl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 40. § (2) – (3) 
bekezdéseire tekintettel a Városi Bölcsıde nevő intézménye alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 

• Az alapító okirat 6. pontjában az engedélyezett férıhelyszám a korábbi 30 fı helyett 
34 fıre módosul.   

 
2. Felkéri a jegyzıt az alapító okirat módosítására, a változással egységes szerkezetbe 

foglalásra és annak a Magyar Államkincstárhoz történı benyújtására, 
3. Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 

aláírására.  
4. Továbbá felkéri az intézményvezetıt a kapcsolódó dokumentumok módosítására. 
 
Határidı: egységes szerkezetbe foglalásra 15 nap 
Felelıs: 2. pontért a jegyzı, 3. pontért a polgármester, 4. pontért az intézményvezetı 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 69/2010. (V. 26.) számú határozata: 
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1. Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 

„Iskola a Fenyves alján” Alapítvány székhelye a Tamási, Szabadság utca 38-40. alá 
bejegyzésre kerüljön,  

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a változás-bejegyzéshez szükséges 
dokumentumokat aláírja. 

 
 
Határidı: szeptember 1.  
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 70/2010. (V. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete kinyilvánítja csatlakozási szándékát az 
Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap európai kezdeményezéséhez, és felhatalmazza a 
polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására, azzal hogy Tamási Város Önkormányzata 
mind a három kritériumot teljesíteni vállalja. 
 
Határidı: 2010. június 30. 
Felelı: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 71/2010. (V. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
1. kinyilvánítja alapító tagként való csatlakozási szándékát a Pannon Korlátolt Felelısségő 

Európai Területi Együttmőködési Csoportosuláshoz  (PANNON EGTC), 
2. A melléklet szerinti Pannon EGTC Alapszabályt és Pannon EGTC Egyezményt 

jóváhagyja, és annak aláírására a polgármestert felhatalmazza. 
 
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 72/2010. (V. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a TONIEPSZ Tamási Aranyerdı 
Tagóvodában a 11. óvodai csoport mőködését 2010. július 1. napjától 2011. június 30. 
napjáig továbbra is engedélyezi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 73/2010. (V. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

1. dönt arról, hogy a tamási 051/10 hrsz. alatt felvett gazdasági épület és udvar 
megnevezéső 3731 m2 nagyságú ingatlant Szalai István 7092 Nagykónyi, Kis u. 376. 
lakos részére 2.200.000,- (azaz kettımillió-kettıszázezer) Ft+ÁFA vételáron 
értékesíti; 

2. dönt arról, hogy az 1. pontban szereplı ingatlanértékesítésbıl befolyt nettó összeget, 
azaz 2.200.000,- (azaz kettımillió-kettıszázezer) Ft-ot a Tolna Megyei 
Önkormányzat Szent László Szakképzı Iskolája és Kollégiuma Térségi Integrált 
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Szakképzı Központ részére a Vályi Péter Szakképzı Iskolai Tagintézménye 
fejlesztési céljainak megvalósítására átadott pénzeszközként átadja; 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a vevı által elkészíttetett adásvételi szerzıdést 
aláírja. 

 
Határidı: 30 nap 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 74/2010. (V. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  

- az LI. Tamási Lovasnapok megszervezésével és megrendezésével megbízza a Tamási 
Lovassport Egyesületet (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.);  

- felhatalmazza a polgármestert a mellékletben szereplı megállapodás aláírására. 
 
Határidı: azonnal, illetve a megállapodás szerint 
Felelıs: a polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresszum: 
 

Tamási Közlöny 
 

Tamási Város Önkormányzatának Hivatalos Lapja, a 8/2003. 
(IV. 6.) számú rendelet 30. § (3) bekezdése alapján. 

Kiadja: Tamási Város Polgármesteri Hivatala 


