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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

Határozatok............................................................................ 1. oldal 

___________________________________ 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott 
munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 55/2014. (V. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 150/2013. (X. 30.) valamint a 36/2014. 
(III. 26.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a 
polgármester beszámolóját elfogadja.   
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 56/2014. (V. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Városi 
Rendőrkapitányság munkájáról, a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót, és azt 
elfogadja.  
 
Felelős: a rendőrkapitány  
határidő:  azonnal 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 57/2014. (V. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Innovációs 
Központ Nkft. (7090 Tamási, Nyírfasor 15.) munkájáról és 2013. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót, és azt elfogadja.  
 
Felelős: ügyvezető 
határidő: azonnal 

 

2014. június 12.              VI. évfolyam 5. szám 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 58/2014. (V. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az Építő és Városüzemeltető 
Kft. munkájáról, a 2013. évi gazdálkodásáról, a 2013. évi lakásgazdálkodásáról és a temető 
üzemeltetéséről szóló beszámolót, valamint a mérlegbeszámolót és azt elfogadja. 
 
Felelős: az ügyvezető 
Határidő: azonnal 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 59/2014. (V. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Közétkeztetési 
Nkft. (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., ügyvezető: Varga-Pintér Rudolf) 2013. évi 
munkájáról és 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, és azt elfogadja. 
 
Felelős: ügyvezető 
Határidő: azonnal 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 60/2014. (V. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8.§ (1.) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Tourinform Iroda 
munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
Felelős:  irodavezető  
Határidő: azonnal 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 61/2014. (V. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

1. megtárgyalta a Tamási Önkormányzati Tűzoltóság 2013. évi munkájáról szóló beszámolót és 
azt elfogadja; 

2. dönt arról, hogy 2014. évi költségvetése terhére a Tamási Önkormányzati Tűzoltóság 2014. 
évi működéséhez 140,- Ft/állandó lakos (8480 fő), azaz összesen 1.187.200,- Ft összegben 
hozzájárul; 

3. felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 30 nap 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 62/2014. (V. 28.) számú határozata: 
 
I. Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 88.§ 
(1) bekezdése alapján a Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodását a melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

 
II.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított, egységes 

szerkezetbe foglalt társulási megállapodást aláírja. 

Határidő: 2014. május 30. 
Felelős: a polgármester 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 63/2014. (V. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 94.§ (2) bekezdése alapján a Dél-
dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Ribányi 
József polgármestert delegálja, akinek távolléte, akadályoztatása esetén teljes jogkörrel 
történő helyettesítésére felhatalmazza Széles András, illetőleg Pécsi Gábor képviselőt. 
 
Határidő: azonnal, a határozat megküldésére: 2014. május 30. 
Felelős: a határozat megküldéséért polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 64/2014. (V. 28.) számú határozata: 
 
I. Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 88.§ 
(1) bekezdése alapján a DÁM Önkormányzati Társulás társulási megállapodását a 
következők szerint módosítja: 

 
1. A DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának (továbbiakban 

Megállapodás) Preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép: 

„PREAMBULUM  
A társulásban részt vevő települési önkormányzatok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdésének k) pontjára, a 34. cikk (1) bekezdésére, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól szóló IV. fejezetére 
tekintettel – a résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyó 
határozatai szerint önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben 
tartásával, arányos teherviselés mellett önkormányzati feladat- és hatáskör, hatékonyabb, 
célszerűbb ellátása érdekében – jogi személyiséggel rendelkező társulást (a továbbiakban 
Társulás) hoznak létre.” 

 
2. A Megállapodás 2. pontjának első mondata helyébe a következő lép: 

„A Társulás tagjainak nevét, székhelyét, lakosságszámát és képviselőjének nevét a 
megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza, melyet a Társulási Tanács a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei 
lakosságszáma alapján a választás évében aktualizál.” 

 
3. A Megállapodás 3.3 pontjában és az azonos számú címben szereplő „és 

gyermekvédelmi” szövegrész törlésre kerül. 

 
4. A Megállapodás 3.3 pontjában szereplő „321/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet” 

helyébe „369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet” lép. 

 
5. A Megállapodás 4.3. pontja helyébe az alábbi pont lép: 

„4.3 A Társulási Tanács – helyi önkormányzati képviselők általános választását követő – 
ülését a korelnök hívja össze. Az ülésen a Társulási Tanács tagjai sorából minősített 
többséggel, titkos szavazással megválasztja az elnököt.” 

 
6. A Megállapodás 4.5. pont a) és d) pontjai helyébe a következők lépnek: 

„a) a Társulás elnöke nem lehet tagja a bizottságnak 



 4 

…. 
d)  a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása annak a képviselő-testületnek a 
megbízatása időtartamára szól, amelynek tagja;” 

 
7. A Megállapodás 4.7. pontjának első mondata helyébe a következő lép: 

„4.7. A Társulási Tanácsot szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal össze kell 
hívni.” 
 

8. A Megállapodás 5.1. pontja helyébe a következő lép: 

„A Társulási Tanács döntéseit határozattal hozza. Az érvényes Társulási tanácsi határozathoz 
legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok 
szavazatainak felét és az általuk képviselt települések 2. számú melléklet szerinti 
lakosságszámának egyharmadát.„ 
9. A Megállapodás 5.4. pontjának utolsó mondata helyébe a következő lép: 

„A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések 
2. számú melléklet szerinti lakosságszámának felét.” 
 
10. A Megállapodás 5.8. pontja helyébe a következő lép: 

„5.8. A Társulási ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyre a képviselő-testületi 
ülésekről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A jegyzőkönyvet 
az elnök és a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal/közös önkormányzati 
hivatal jegyzője (továbbiakban: jegyző) írja alá. A jegyzőkönyvet a jegyző az ülést követő 15 
napon belül megküldi az illetékes megyei kormányhivatalnak.  
A Társulás tagjai a társulás honlapjáról tölthetik le a Társulási ülést megelőző 5. naptól 
kezdődően az előterjesztéseket és azok mellékleteit, valamint a jegyzőkönyvet és a 
határozatokat az ülést követő 15. naptól kezdődően.” 
 
11. A Megállapodás 6. pontja helyébe a következő lép: 
„6. A közös fenntartású intézmények megnevezése 
A Társulás saját fenntartásban, önálló jogi személyként működő költségvetési szervként az 
alábbi intézmények működését biztosítja az intézmény alapító okiratában és működési 
engedélyében foglaltak szerint: 

6.1. Hegyhát Integrált Szociális Intézmény (7064 Gyönk, Táncsics u. 472.),  
ellátási területe: Gyönk, Udvari, Szakadát, Diósberény, Varsád, Keszőhidegkút, Miszla, 

Fürged, Nagykónyi,Ozora, Szárazd, Regöly. 
 
6.2. Tamási és Környéke Szociális Központ (7090 Tamási, Rákóczi u. 1.), 
ellátási területe: Dúzs, Értény, Hőgyész, Kalaznó, Koppányszántó, Mucsi, Nagykónyi, Pári, 

Szakály, Tamási. 
6.3. Iregszemcse és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Ellátási Intézmény (7095 

Iregszemcse, Rákóczi u. 1.) 
ellátási területe: Iregszemcse, Újireg, Magyarkeszi, Nagyszokoly, Felsőnyék. 
 
12. A Megállapodás 7.8. pontja helyébe a következő kerül: 

„A pénzügyi, vagyoni hozzájárulás alapjául szolgáló lakosságszám tekintetében a 
költségvetési törvény szerinti 5. számú mellékletben meghatározott lakosságszám az 
irányadó, amelyet a Társulási Tanács minden év november 30-ig aktualizál, a képviselő-
testületek december 31. napjáig elfogadnak és a következő naptári év január 1. napján lép 
hatályba.” 
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13. A Megállapodás 9.12. pontja helyébe a következő kerül: 

„9.12. A Társulás tagjának kiválása és kizárása esetén a vagyoni kérdések rendezése 
A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell 
visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta.  
A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását 
legfeljebb öt (5) évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása 
veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot – a társulással 
kötött szerződés alapján – használati díj illeti meg. 
Amennyiben a kiváló önkormányzat a hozzájárulásán belül bármilyen központi vagy egyéb 
forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kiválás őt nem jogosítja fel arra, 
hogy a közös Társulási tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati 
támogatást ne fizettesse meg.” 

 
14. A Megállapodás 11. pontja helyébe a következő lép: 
„11. A társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját 

intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módja 
A társulás nem tart fenn olyan intézményt, amelynek alapító okiratában telephelyként olyan 

település is szerepel, amelynek önkormányzata nem tagja a társulásnak. A társulás által 
fenntartott intézmények a 6. pontban foglalt ellátási területeken látnak el feladatot.” 

 
15. A Megállapodás 12. pontja helyébe a következő lép: 
„12. A társulás szolgáltatásai igénybe vételének a társulás által meghatározott feltételei 
A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele a társulási tagnak a 7. 

pontban meghatározott pénzügyi hozzájárulások teljesítése. A társulás nem társulási tag 
részére nem nyújt szolgáltatást.” 

 
16. A Megállapodás 14.3. pontjának első mondatában szereplő „törvényességi 

ellenőrzést” szövegrész helyébe „törvényességi felügyeletet” szövegrész lép. 
 
17. A Megállapodás 16.3. pontjának c) pontja helyébe a következő kerül: 
„c) az adott tag közszolgáltatási feladatainak a társulás által fenntartott intézmény keretében 

történő működtetéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettség nem teljesítése (kiegészítő 
támogatás meg nem fizetése)” 

 
18. A Megállapodás 17.1. pontja kiegészül a következő d) ponttal: 
„d) törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult.” 
 
19. A Megállapodás 1. és 2. számú melléklete helyébe jelen módosítás 1. és 2. számú 

melléklete lép, valamint a Megállapodás kiegészül az új 5. számú melléklettel. 
 
20. A Megállapodás módosítása a társult tagönkormányzatok képviselő-testületei közül a 

Megállapodás módosítását utolsóként jóváhagyó képviselő-testület döntését követő 
napon lép hatályba. 

 
II.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított, egységes 

szerkezetbe foglalt társulási megállapodást aláírja. 

Határidő: 2014. május 30. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 65/2014. (V. 28.) számú határozata: 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján megtárgyalta az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó 
értékelést és azt tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 66/2014. (V. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési 
Központ munkájáról szóló beszámolót, és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 67/2014. (V. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
 
- megtárgyalta az Építő és Városüzemeltető Kft-vel (7090 Tamási, Szabadság u. 11., 

képviseli: Miklós Károly ügyvezető) kötendő városüzemeltetési megállapodást, és a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja; 

 
- felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 68/2014. (V. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy 

− Tamási városban a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2014. január 1-jétől 
december 31-éig folyamatosan fenntartja: 

− a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz) 2013. évre vonatkozóan december 31-ei fordulónappal a Gemenc 
Volán Zrt. felé 2.869.900 Ft nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem 
térítendő önkormányzati támogatást számolt el: 

− pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a 
szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést. 

Határidő: a pályázat benyújtására június 10. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 69/2014. (V. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
 
1. a Városi Művelődési Központ és a Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény előtti tamási 322 hrsz alatt található térre az önkormányzat főépítésze 
által elkészített, melléklet szerinti terveket jóváhagyja, egyidejűleg dönt annak 
megvalósításáról; 

 
2. az 1. pontban szereplő tér rekonstrukciós munkáinak költségeire 2014. évi 

költségvetéséből 3 millió Ft-ot az útfelújítás maradványából, további 2 millió Ft-ot 
pedig a fejlesztési céltartalékból átcsoportosít; 

 
3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések megkötésére; 
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4. utasítja a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés következő módosításában a 2. 
pont szerinti tételeket terjessze elő. 

 
 
Határidő: azonnal, illetve a beruházási munkák elvégzésére 2014. szeptember 30.  
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 70/2014. (V. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 8/2003. (IV. 6.) önkormányzati rendelet 35.§ (2) bekezdése alapján 
2014. május 28. napjával a Pénzügyi, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságba – Hirt 
Ferenc megüresedett helyére – Balassa Zoltán képviselőt választja meg. 
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: a jegyző az intézkedések megtételéért 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impresszum: 

 
Tamási Közlöny 

 
Tamási Város Önkormányzatának Hivatalos Lapja, a 8/2003. 

(IV. 6.) számú rendelet 30. § (3) bekezdése alapján. 
Kiadja: Tamási Város Polgármesteri Hivatala 

 


